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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 10. 12. 2019  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

5. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 4. 12. 2019 ob 18.00 uri v gostilni Jager na 

Dolenji Dobravi. 

 

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

Marija Knafelj, Vladimir Kavčič, Stanislav Homec, Dušan Podobnik, Damjan Košir, Marijan 

Štremfelj  

 

Odsotni: Klemen Mezeg     

                     

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

 

Predsednica sveta KS je najprej pozdravila župana Občine Milana Čadeža in vse prisotne 

svetnike KS Gorenja vas, ugotovila sklepčnost ter predlagala naslednji 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Pregled in potrditev izvršitve sklepov zapisnika 4. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 

26. 09. 2019 

2. Informacija o posredovanih pripombah oziroma dopolnitvah na I. predlog proračuna 

občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 

3. Realizacija finančnega načrta KS za leto 2019 

4. Miklavževanje – Gorenja vas, Hotavlje, Leskovica 

5. Priprava Zbornika/ Gorenja vas, Hotavlje – prošnje za donatorstvo in oglaševanje 

6. 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. 

 

Zaradi nadaljnjih obveznosti župana, je le ta najprej seznanil svetnike s preteklim opravljenim 

delom in tekočimi aktivnostmi. 

 

Župan je vse prisotne pozdravil ter povedal, da je bil pred dnevi na obisku Minister za 

gospodarstvo  Zdravko Počivalšek. 

V nadaljevanju je povzel največje dosežke v letu 2019 na območju KS Gorenja vas. V mesecu 

novembru je bila svečana otvoritev športne dvorane z zunanjo ureditvijo pri OŠ Ivana 

Tavčarja v Gorenji vasi. Športna dvorana je stala 3,6 mio EUR, zunanja ureditev (parkirišče, 

dovozna pot in zunanje igrišče) 977.000 EUR in preureditev kotlovnice na biomaso 233.000 

EUR. 
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Pripravlja se OPPN za območje Kopačnice, kjer bo investitor takoj po sprejemu OPPN-ja  

začel z pripravo projektne dokumentacije. Pred pričetkom investicije pri Topličarju, je 

potrebno urediti cesto na odseku Hotavlje – Kopačnica, zato obnova navedene ceste ni v 

planu za leto 2020.  

Predsednica sveta KS Možina je pojasnila, da je KS dala predlog na Občino po sanaciji ceste 

skozi vas Kopačnica, v dolžini 1,5 km. Razpis je zaključen  in podpisana pogodba, 

najugodnejša izvajalca sta Dolenc d.o.o., Škofja Loka in Mapri d. o. o., Ljubljana. Pogodba je 

sklenjena za obdobje treh let. Po zagotovilih s strani Občine je sanacija ceste skozi vas 

Kopačnica na prioritetnem prvem mestu. 

 

Na državnem programu se projektira regionalna cesta Dolenja Dobrava – Todraž. V letu 2020 

se prične projektirati krožišče na Hotavljah ter regionalna cesta Gorenja vas – Hotavlje. Pri 

projektiranju regionalne ceste Trebija – Sovodenj so težave z DRSV – Direkcijo RS za vode, 

zaradi stoletnih voda. 

Izgradnja Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi je predvidena v letu 2020. 

Obnova mostu na regionalni cesti v Gorenji vasi čez reko Soro (pri krožišču) je predvidena v 

letu 2021. 

 

Na koncu je župan izpostavil še gradnjo javne razsvetljave. Bil je kritičen do države, ki ob 

regionalnih cestah postavlja javno razsvetljavo brez posebnega nadzora. Izpostavil je javno 

razsvetljavo ob RC Gorenja vas – Dolenja Dobrava - vrtec, predvsem skozi Blata, kjer naj bi 

se le-ta delno zmanjšala. Zakonske podlage, da mora biti ob pločniku javna razsvetljava, ni. 

Na Občini je zavzeto stališče, da se javne razsvetljava gradi v naselju, izven naselja pa ne. 

 

Predsednica sveta KS Gorenja vas se je zahvalila županu za poročilo.  

 

 

Ad 1. 

 

Izvrševanje sklepov iz 4. redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 3. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi 

          sklepi iz prve točke so izvršeni. 

Ad 2. Svet KS je sprejel 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. 
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Ad3. Svet KS je sprejel  Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2020, ki se je   

         v predloženi obliki posreduje na Občino Gorenjo vas – Poljane. 

Ad 4. Svet KS je potrdil, da se Vinka Verčiča, 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.   

Ad 5. Razno 

            

SKLEP št. 17: 

 

Svet KS sprejme poročilo izvršitve sklepov in potrdi zapisnik 4. redne seje z dne 26. 09. 2019. 

 

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

 

 

 

Ad 2. 

 

Predsednica sveta KS je podala informacijo o posredovanih in upoštevanih pripombah na 

proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020. 

Svet KS je na prejšnji seji sveta KS Gorenja vas že obravnaval predlog proračuna Občine 

Gorenja vas – Poljane za leto 2020, pripombe so bile posredovane, prejeti so že odgovori na 

podlagi pripomb občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Pripombe, ki so bile posredovane na I. predlog proračuna Občine GVP za leto 2020 so 

naslednje : 

 

 I. Postavka 503- Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi (cestne ograje po KS), v 

proračun 2020 naj se dodatno vključijo sredstva v višini 7.000,00 EUR, ki so bila 

zmanjšana s rebalansom za leto 2019. 

Odgovor občine: Pripomba se upošteva. 

 

 II. Postavka 5361 – Tekoče vzdrževanje LC in JP – odvzeta sredstva v prvem predlogu 

proračuna višini 8.000,00 EUR naj se vrnejo na postavko, KS jih je vsako leto 

porabila za financiranje priprave krpanja ter poškodb na cestah pred asfaltiranjem.  

 Odgovor občine: Pripomba se upošteva. 

  

 III. Postavka 573 – Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve – V proračunu naj se 

navedejo odseki cest, ki so po pogodbi navedeni za rekonstrukcijo. Odsek Kopačnica 

naj se uvrsti v prvo prioriteto.  

 Odgovor občine: Pripomba se upošteva v primeru nizke realizacije stroška zimske 

službe. Obseg izvedenih del investicijskega vzdrževanja cest je odvisen od stroška 

zimske službe. V kolikor bodo stroški zimske službe presegli planirana sredstva, se bo 

za poplačilo slednje morala izvesti prerazporeditev iz p.p. za investicijsko vzdrževanje 

cest na škodo predvidene obnove cest. 

  

 IV. Postavka 514 – Cestni program (plazenje, naravne nesreče) – V prioritetni seznam 

sanacije naj se vključita usada na JP št. 600443 Volaka – Debeni – Studor in JP št. 

600481 Hotavlje – Hlavče Njive – Malenski Vrh.   

 Odgovor občine: Pripomba se delno upošteva, iz p.p. 514 se prioritetno zagotovijo 

sredstva za sanacijo usada Debeni. 
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 V. Postavka 735 Prometna ureditev Hotavelj – pločnik Tesnar – otroško igrišče; 

Zemljišče je že v lasti Občine, investicija naj se vključi v proračun za leti 2020 in 

2021; 

            Za navedene postavke je vir 21. člen ZFO-1. 

            Odgovor občine: Zagotovijo se sredstva za prvi del investicije, ki se izvede po 

             uskladitvi umeščanja avtobusnega postajališča in se zaključi v letu 2021. 

 

 VI. Izgradnja Fortunove brvi – v drugi predlog naj se vključi celotna investicija. Vir:  

  renta RŽV  

 Odgovor občine: Sredstva za izgradnjo Fortunove brvi so načrtovana le v višini dobre 

polovice potrebnih sredstev za izvedbo celotnega projekta. 

 

VII. V proračunu naj se odpre nova postavka: 

 Šola Leskovica – projektiranje večnamenskega objekta. Idejna zasnova je pripravljena. 

 Odgovor občine: K obnovi objekta se pristopi po ureditvi šolskega objekta Javorje. 

 

VIII. Finančni načrt Krajevne skupnosti Gorenja vas: 

 Postavka 45814 – Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture – KS Gorenja vas 

(dve pokopališči, javna razsvetljava, parkirišča) – V  prvem predlogu proračuna KS 

nima več zagotovljenih sredstev za te namene. V drugem predlogu proračuna naj se 

KS zagotovijo sredstva v višini kot v preteklih letih – 18.760,00 EUR, v nasprotnem 

primeru KS ne more več zagotavljati potrebnih obnov. 

            Vir: NUSZ od pravnih in fizičnih oseb na področju KS Gorenja vas  

            Odgovor občine: Zaradi pomanjkanja proračunskih virov se skladno glede na že  

            izvedene obnove preteklih let, k nadaljevanju del skladno s finančnimi možnostmi  

            pristopi v letu 2021.  

 

 

Ad 3. 

 

Realizacijo finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2019 je podala predsednica sveta KS.  

Obnove lokalnih in krajevnih cest po KS so od 1.1.2018 dalje financirane iz občinskega 

proračuna. Plan KS Gorenja vas je bil v celoti izpolnjen, oziroma smo ga presegli za znesek  

8.118,00 EUR. Dolg je nastal zaradi povečanja – podaljšanja asfaltiranja lokalne ceste Hlavče 

Njive v dolžini 50 m in javne poti Lajše – kamnolom v dolžini 50 m.  

 

Izvedli smo naslednja dela: 

- Delna obnova v makadamu in asfaltiranje lokalne ceste Gorenja vas – Hlavče Njive, v 

dolžini 550 m; 

- Asfaltiranje del javne poti na Hlavčih Njivah, odcep Kožuh, v dolžini 130 m; 

- Delna obnova v makadamu in asfaltiranje javne poti Hotavlje – Srednje Brdo, v 

dolžini 300 m; 

- Delna obnova v makadamu, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje javne poti v Lajšah, 

odcep kamnolom, v dolžini 250 m. 

 

Na javni razsvetljavi smo obnovili del javne razsvetljave na odseku Sestranske vasi, odcep 

stara šola – pokopališče in na Hotavljah, odcep Tesnar – Nande. V naslednjem letu se 

nadaljuje obnova na Hotavljah in obnova javne razsvetljave v Leskovici. 



 5 

Ad 4. 

 

Miklavževanje bo potekalo v enakem obsegu kot pretekla leta, in sicer: 

 

- V PETEK, 6. decembra 2019, ob 17. uri v Sokolskem domu Gorenja vas za 

      otroke od 1. do 10. leta starosti, za vasi Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Dobravšce, 

      Gorenja Dobrava, Todraž, Bačne, Žirovski vrh Sv. Urbana in Žirovski vrh Sv.  

      Antona. 

 

 -  V PETEK, 6. decembra 2019, ob 18. uri  v Zadružnem domu na Hotavljah za  

     otroke od 1. do 10. leta starosti, za vasi Hotavlje, Srednje Brdo, Hlavče Njive, Volaka,  

     Čabrače, Suša in Jelovica. 

 

- V PETEK, 6. decembra 2019, ob 18. uri v domu Leskovica za otroke od  

1. do 10. leta starosti, za vasi Leskovica, Kopačnica, Krnice, Debeni, Studor, Laze, 

Lajše in Robidnica. 

 

Obdarovanje bo podobno kot pretekla leta. Knjige nam bo dostavilo podjetje Učila iz Tržiča – 

Mojca Benedičič dostavi v Gorenjo vas, ostalo se nabavi v trgovinah Kmetijske zadruge 

Škofja Loka.  

 

Ad 5. 

 

Priprava zbornika je v zaključni fazi pisanja prispevkov, ki se uredniško obdelujejo. Vsem 

samostojnim podjetnikom in obrtnikom iz območja Gorenje vasi in Hotavelj so bile poslane 

prošnje za doniranje izdaje zbornika. Zaradi precejšnjih stroškov je znesek donacije najmanj 

100,00 EUR, vsak donator bo prejel izvod zbornika, v katerem bodo navedeni vsi donatorji. 

 

Večjim podjetjem iz navedenega območja bodo poslane prošnje za oglaševanje, kjer bodo na 

zadnjih straneh Zbornika lahko predstavili svojo dejavnost v obliki oglasnega sporočila. Cena 

celostranskega oglasa znaša 1.200,00 EUR, polovica strani pa 600,00 EUR. 

 

 

Ad 6. 

 

I. Vaški odbor Hotavlje je dal pobudo, da se podaljša pot odvoza smeti s smetarskim 

vozilom na javni poti Hotavlje – Slajka do Likar Andreja (Pustnik), v dolžini 400 m, 

kjer je možno obračališče. S to podaljšano vožnjo bi odstopili od  namere ureditve 

ekološkega otoka na križišču za Slajko. 

II. Podana je bila pobuda po zaščitni mreži in ozelenitvi brežine pri Šinkovcu na  

Hotavljah. 

III. Na Vaškem odboru Hotavlje je bila ponovno podana zahteva za obnovo ograje na  

mostu pri Mizarstvu Jezeršek na Hotavljah. 

IV. Župan Občine Milan Čadež je predlagal, da člani sveta podajo mnenje glede osvetlitve  

oziroma javne razsvetljave na območju OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas, skupaj s 

telovadnico in zunanjim igriščem. 

Člani sveta KS so bili enotnega mnenja, da naj trenutno stanje javne razsvetljave na 

območju OŠ Ivana Tavčarja prouči občinska komisija, ki je bila imenovana za to 

področje. 
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Pobude se posredujejo na Občino. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 


