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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 12. 08. 2020  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

6. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 10. 6. 2020 ob 20.00 uri v mali dvorani 

Občine Gorenja vas – Poljane. 

 

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

Marija Knafelj, Damjan Košir, Marijan Štremfelj  

 

Odsotni: Vladimir Kavčič, Klemen Mezeg, Dušan Podobnik, Stane Homec     

                     

Ostali prisotni:  Marija Guzelj, Polona Mlinar Biček (članici 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 5. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 

04. 12. 2019; 

2. Letno poročilo 2019 - obravnava in potrditev zaključnega računa KS Gorenja vas, 

inventurne komisije po stanju  na dan 31. 12. 2019 ter realizacija prihodkov in odhodkov 

v letu 2019;  

3. Rebalans finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2020. 

4. Sprememba dvojnega grobnega polja v enojno grobno polje na delu pokopališča v 

Gorenji vasi  – Ivanka Pivk, Hotavlje 41, 4224 Gorenja vas (zmanjšanje grobnega polja 

– stari del ; vrsta 11, št. groba 32 – 01 11 32 ); 

5. Odpoved dvojnega grobnega polja  na pokopališču Leskovica  – Niko Verčič, Snediceva 

3, 4000 Kranj (ukinitev grobnega polja – številka groba 1 M 1); 

6. Priprava Zbornika Gorenja vas / Hotavlje; 

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 5. redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 5. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi 

          sklepi iz prve točke so izvršeni. 

Ad 2. Podana je bila informacija o posredovanih in upoštevanih pripombah na proračun  

         Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020. 
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Ad3. Predstavljena je bila realizacija finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2019. 

Ad 4. Podana je bila informacija o praznovanju veselega decembra 2019 v Gorenji vasi (  

          pohodi v Vinharje, Brda, Štefanovo srečanje na Hotavljah ter Miklavževanje ). 

Ad 5. Podana je bila kratka informacija priprave Zbornika Gorenja vas, Hotavlje, ki je v  

          zaključni fazi. 

Ad 6. Razno: 

- Na občino je bil poslan predlog, da smetarsko vozilo podaljša relacijo na območju 

Hotavelj od Cerkve do Pustnika, v smeri Slajke. Odgovora do danes nismo prejeli, 

zato bomo sporočili na naslednji seji. 

- Glede obnove ograje na mostu na Hotavljah, so nam na Direkciji za ceste zagotovili, 

da smo na čakalni vrsti, kjer bo vzdrževalec regionalne ceste Gorenjska gradbena 

družba izvedla tako, ko dobi nalog strani Direkcije. 

            

SKLEP št. 18: 

 

Svet KS sprejme poročilo izvršitve sklepov in potrdi zapisnik 5. redne seje z dne 10. 06. 2020 

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. 

 

Zaključni račun proračuna KS Gorenja vas  za leto 2019 je sestavljen v skladu z veljavnimi  

predpisi.   

Zaključni račun KS je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov z obrazložitvami, pojasnil 

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 31.12.2019. 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 01. 01. 2019 

do 31. 12. 2019  ter tisti odhodki, ki so bili do 31. 12. 2019  plačani iz transakcijskega računa. 

Vse obveznosti, ki se nanašajo na december 2019, so odhodki leta, v katerem bodo plačani. 

 

Prihodki KS (brez stanja sredstev na računu) so bili načrtovani v višini 99.099,04 EUR, 

realizirani pa v višini 102.977,63 EUR (oz. 103,91 % od načrtovanih), in to: 18.028,66 EUR 

iz naslova lastne dejavnosti in 84.948,97 EUR iz občinskega proračuna.  

 

Odhodki KS so bili načrtovani v višini 106.271,13 EUR, realizirani pa v višini 97.984,00 

EUR (oziroma 92,20% od načrtovanih ). Razlika realiziranih prihodkov nad realiziranimi 

odhodki znaša 4.993,63 EUR 

 

Denarna sredstva na računu na dan 31. 12. 2019 znašajo 13.064,29 EUR iz naslova lastne 

dejavnosti. 

 

Neplačani odhodki 7.152,90 EUR na prehodnem kontu zajemajo prejete obveznosti, ki še niso 

plačane zaradi upoštevanja zakonitega plačilnega roka 30 dni.   
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v znesku 6.627,33 EUR so obveznosti, za 

katere velja 30 dnevni rok plačila in zapadejo v plačilo v letu 2020. 

 

Druga kratkoročna obveznost iz poslovanja v znesku 1.004,00 EUR je DDV z rokom plačila 

30 dni.  

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 541,27 EUR so 

obveznosti do Občine Gorenja vas – Poljane za komunalne storitve v višini 489,60 EUR in 

obveznost za stroške plačilnega prometa 1,67 EUR ter obveznosti do OŠ Ivana Tavčarja za 

voščilnice, v višini 50,00 EUR, vse z rokom plačila januar 2020.    

 

Neplačani prihodki v znesku 2.990,25 EUR so neplačani prihodki iz naslova grobarin, 

najemnin za vežico ter iz naslova prispevkov od občanov – cesta OŠ-Mihevk.  

 

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 2019. Zapisnik inventurne komisije je priložen in je 

sestavni del zaključnega računa za leto 2019. 

 

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2019 izkazuje: 

 

Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS 

Sredstva, ki smo jih pridobili z donacijami, so bila porabljena za praznovanje veselega 

decembra v Gorenji vasi, za obdaritev otrok ter za okrasitev centra.  

 

Stroški praznovanj 

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

obdaritev otrok za Miklavža, ki jo organizira KS in za novoletno okrasitev.  

 

Izdatki za blago in storitve  

Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna  6.808,18 EUR, so bila porabljena: za nagrado 

predsedniku/ci KS  vključno s potnimi stroški, za sejnine in potne stroške za člane sveta KS, 

reprezentanco, pisarniški material, poštnino, plačilo storitev, nakup računalnika ter druge 

stroške. 

 

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

Sredstva na postavki (250,00 EUR) so ostala neporabljena. 

 

Tekoče vzdrževanje LC + JP  

Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter za čiščenje po zimski službi so bila 

porabljena vsa sredstva, dobljena iz občinskega proračuna (35.441,31 EUR). 

 

Obnova LC + JP (investicije – sredstva na občini) 

Na tej postavki so bila porabljena vsa načrtovana sredstva, to je 110.732,00 EUR. S 

porabljenimi sredstvi je bilo izvedeno asfaltiranje in sanacije asfaltov po planu na naslednjih 

cestah: JP Hotavlje – Srednje Brdo  (JP št. 600461), LC Gorenja vas – Hlavče njive (LC št. 

1000091), JP Lajše - Kamnolom (JP št. 600581), JP Hlavče njive – Grapar (JP št. 600485).   

 

Vzdrževanje drugih objektov 

Za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, druge 
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javne komunalne površine in naprave) smo porabili 20.204,87 EUR, in sicer: 10.567,92 EUR 

za električno energijo javne razsvetljave, 6.167,27 EUR za tekoče vzdrževanje javne 

razsvetljave in drugih komunalnih objektov, 3.469,68 EUR za predelavo treh kandelabrov JR 

na Hotavljah. 

 

Vzdrževanje + obn. infrastrukture (javna razsvetljava) 

Sredstva so se namenila za javno razsvetljavo na Hotavljah (10.400,64 EUR). 

 

Vzdrževanje + obn. infrastrukture (pokopališče Gorenja vas) 

Sredstva na postavki so se namenila za inv. vzdrževanje in obnove; za ureditev pešpoti ob 

pokopališču, za nakup programa za računalniško vodenje evidenc grobnih polj, v višini 

8.825,00 EUR. 

 

Za vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi je bilo porabljenih 7.894,81 EUR, in sicer: 

- Za vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi je bilo porabljenih 6.359,74 EUR, 

- Za vzdrževanje pokopališča v Leskovici je bilo porabljenih 1.535,07 EUR.   

 

Sredstva so bila pridobljena iz naslednjih virov: 9.763,97 EUR od najemnin za mrliško vežico 

Gorenja vas ter od najemnin in zakupnin za grobove v Gorenji vasi in 1.767,23 EUR od 

najemnin za grobove v Leskovici.  

 

08213 Transfer za počitniške dejavnosti – lastna dejavnost  

Župniji Trata -  Gorenja vas, za izvedbo oratorija 150,00 EUR. 

 

KS Gorenja vas ima visoko vrednost osnovnih sredstev, in sicer 1.081.470,76 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. 2019. 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. 000454, Računalnik Lenovo Think, inv. št. 000006, 

Rolba snežna, inv. št. 000430, Zabojnik za pesek/sol 240 l, inv. št. 000413, Kalkulator Sharp 

EL – 2125, inv. št. 000460, Veriga svetlobna LED (2 kom), inv. št. 000417, Snežinka 4 

115*115 cm (4 kom.), inv. št. 000428, Snežinka 4 115*115 cm (3 kom.).  
 

Ocena doseženih ciljev 

 

Leto 2019 je zaznamovalo asfaltiranje cestnih odsekov, delna prenova javne razsvetljave in 

priprava Zbornika o življenju in delu krajanov v preteklosti pa do današnjih dni na območju 

Gorenje vasi in Hotavelj. 

 

Na cestnem programu je KS Gorenja vas v lastni režiji in prispevki krajanov obnovila cca 

1.350 m lokalnih cest (LC) in javnih poti (JP) v asfaltu in cca  1.220 m v makadamu, in sicer: 
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- LC Gorenja vas – Havče Njive, odsek v dolžini 550 m; (delna obnova v makadamu in 

asfaltiranje); 

- JP Hlavče Njive, odcep Kožuh v dolžini 130 m; (asfaltiranje, sofinanciranje s KS 

Poljane); 

- JP Hlavče njive, odcep Grapar, v dolžini 120 m; (obnova v makadamu in asfaltiranje) 

- JP Hotavlje – Srednje Brdo, odsek v dolžini 300 m (delna obnova v makadamu in 

asfaltiranje);       

- JP Lajše – odcep kamnolom, v dolžini 250 m; (delna obnova v makadamu, 

odvodnjavanje in asfaltiranje). 

 

Vse leto se je izvajalo redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Za pokopališči v Gorenji 

vasi in v Leskovici je bil nabavljen program za računalniško vodenje evidenc grobnih polj. 

Dograjena je bila javna razsvetljava na odcepu stara šola – pokopališče, del obnove javne 

razsvetljave v Leskovici ter zamenjana svetilk na javni razsvetljavi Hotavlje, odcep Tesnar – 

Nande.  

 

Organizirana je bila prireditev ob dnevu državnosti, sofinanciran oratorij in vsakoletni 

decembrski pohodi. V Gorenji vasi, na Hotavljah in v Leskovici je Miklavž obdaril 400 otrok.  

 

Po daljši predstavitvi zaključnega računa in doseženih ciljev v letu 2019 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. 19 : 

 

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

vas za leto 2019. Zaključni račun izkazuje: 

 

            SKUPAJ  PRIHODKI                                                     102.977,63 EUR 

            SKUPAJ ODHODKI                                                        97.984,00 EUR 

            PRORAČUNSKI PRESEŽEK                              =           4.993,63 EUR 

     

            Poslovno poročilo, računovodsko poročilo, proračunska kartica in zapisnik 

            inventurne komisije so sestavni del zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2019. 

 

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

 

Ad 3. 

 

1. V mesecu maju je Občina pristopila k pripravi rebalansa proračuna za leto 2020.  

 

KS Gorenja vas bo v letu 2020 imela povečane stroške z izdajo Zbornika, vendar vseh 

stroškov še ne moremo natančno določiti. 

 

KS Gorenja vas je posredovala predlog za rebalans finančnega načrta KS: 

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku + 11.865,72 EUR, se prenese na postavko 01012 – 

lastna dejavnost KS, drugi posebni material in storitve (402199), na tej postavki bodo stroški 

uredniške obdelave, potni stroški, stroški fotografiranja, lektoriranja, oblikovanja, tiska in 

drugi stroški pri pridobivanju podatkov in virov za posamezne prispevke. 
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Drugih prerazporeditev znotraj proračuna KS ni planiranih. 

 

2. Praznovanje ob dnevu državnosti na dan 25. 6. 2020 letos odpade zaradi koronavirusa. 

Prav tako ne moremo pridobiti vseh nastopajočih ter zagotavljati vseh ukrepov na 

prireditvi (število prisotnih na praznovanju ter razmik med nastopajočimi in 

obiskovalci). 

 

Predsednica sveta KS Gorenja vas ga. Možina je predlagala županu občine g. Čadežu, da se 

neporabljena sredstva za prireditev prenesejo na postavko za izdajo Zbornika. 

 

3. Iz osnutka rebalansa Občine je razvidno, da bodo povečana sredstva na postavki 

preplastitve občinskih cest za cca 200.000,00 EUR. Prav tako je predvideno, da se 

letos konča sanacijo ceste Trebija – Stara Oselica in takoj prične s sanacijo Hotavlje – 

Kopačnica – Leskovica. 

 

4. Izveden je bil javni razpis za asfaltiranje cest po KS na območju Občine. Najugodnejši 

ponudnik je bila Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj. Cene za leto 2020 so zelo 

ugodne. Predviden začetek del je predviden avgust 2020. 

 

5. Občina je na pristojno ministrstvo oddala projekt za sanacijo plazu na območju lokalne 

ceste Hotavlje – Kopačnica – Leskovica – Novaki.  

 

6. Prav tako se bodo pričela dela na regionalni cesti Trebija – Sovodenj, kjer je predviden 

obvoz skozi dolino Kopačnice in Podpleče. Pričakujejo se sredstva za sanacijo lokalne 

ceste Kopačnica – Podpleče. Predviden je ogled obvoza s strani države in občine. 

 

7. Na občinskem nivoju se rebalans poveča za izgradnjo Fortunove brvi čez reko Soro v 

Gorenji vasi ter povečajo sredstva za sanacijo lokalne ceste Hotavlje (Lipan) – 

Marmor, na odseku Tesnar – otroško igrišče in izgradnjo pločnika. 

 

Na podlagi predstavitve ter obrazložitve predloga rebalansa KS Gorenja vas za leto 2020  ter 

razpravi, ki je sledila,  je svet KS sprejel naslednji 

 

SKLEP št. 20 : 

 

Svet KS sprejme  rebalans finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2020, in sicer: Presežek 

prihodkov nad odhodki v znesku + 11.865,72 EUR, se prenese na postavko 01012 – lastna 

dejavnost KS, drugi posebni material in storitve (402199), na tej postavki bodo stroški 

uredniške obdelave, potni stroški, stroški fotografiranja, lektoriranja, oblikovanja, tiska in 

drugi stroški pri pridobivanju podatkov in virov za posamezne prispevke. 

 

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

 

Ad 4. 

 

Ivanka Pivk, Hotavlje 41, 4224 Gorenja vas, je na KS posredovala dopis, oziroma prošnjo za  

spremembo - zmanjšanje  dvojnega grobnega polja v enojno grobno polje na starem delu 

pokopališča Gorenja vas ; stari del, vrsta 11, številka groba 32 – dvojni grob, na pokopališču 

v  Gorenji vasi. 
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SKLEP št. 21: 

 

Svet KS sprejme sklep in potrdi prošnjo Ivanke Pivk, Hotavlje 41, 4224 Gorenja vas, z dne 

13. 01. 2020 za spremembo dvojnega v  enojno grobno polje na starem delu pokopališča 

Gorenja vas (vrsta  11 , številka groba 32). 

 

Odpoved prične veljati z dne 01. 07. 2020. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in počisti 

tako, da bo grobno polje na razpolago drugemu najemniku. 

                

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

 

Ad 5. 

 

Niko Verčič, Snediceva 3, 4000 Kranj, je na KS poslala dopis, oziroma prošnjo za  odpoved 

dvojnega grobnega polja na pokopališču Leskovica ; številka groba 1 M 1 – dvojni grob, na 

pokopališču Leskovica. 

 

Tik pred sejo smo dobili  informacijo, da bodo grob prevzeli sorodniki tako, da grob ostane 

zaseden. 

 

Od 1. 7. 2020 dalje se popravi najemna pogodba za koriščenje grobnega polja na MARJAN 

ŠEGULA, Čadovlje 10, 4204 Golnik. 

 

Ad 6. 

 

Informacije glede priprave Zbornika iz območja Gorenja vas in Hotavelj je podala 

predsednica sveta KS in članica uredniškega odbora, ki se je sestal že na 28. sejah.  

 

Na zadnji seji je bil tudi sestanek z oblikovalko Nives Lunder, glede formata, pisave ter 

umeščanja slik v Zbornik. Naslov Zbornika se glasi »BOGASTVO PRETEKLOSTI ZA 

IZZIVE PRIHODNOSTI - GORENJEVAŠKO IN HOTAVELJSKO SKOZI ČAS«.  

 

Lektorica Zbornika je Tina Benedičič iz Trebije. Vse prispevke urejata urednik Valentin 

Bogataj in strokovna sodelavka Damjana Peternelj. 

 

Delo zbornika je zelo zahtevno, predvsem navajanje virov, veliko podatkov je iz arhiva, kjer 

se še enkrat vse preveri, če je pravilno zapisano. Zelo je treba biti pozoren, da se teme med 

sabo ne prekrivajo, ponavljajo. 

 

Vseh prispevkov – avtorjev je cca 60. Fotografsko gradivo ureja Vito Debeljak. 

 

Zbornik bo sestavljen iz več tem, oziroma sklopov, in sicer:  

- Geografski oris območja Gorenje vasi in Hotavelj, 

- Zgodovina in poselitev območij Gorenje vasi in Hotavelj, 

- Demografska podoba območij, 

- Kako govorimo,  

- Kmetijstvo in veterina, 

- Obrtne dejavnosti nekoč in danes, 

- Industrializacija območij, 

- Od kamna do urana, 
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- Naravna dediščina, 

- Profana kulturna dediščina, 

- Fara Trata-Gorenja vas, 

- Gozdarstvo, 

- Društva, 

- Kultura, 

- Šport, 

- Ostala društva, 

- Čipkarstvo, 

- Šolstvo, 

- Zdravstvo, 

- Turizem, 

- Razvoj infrastrukture (ceste, promet, elektrifikacija, vodovod, telefonija, splet, smeti, 

kanalizacija,…), 

- Izseljevanje prebivastva do 1. svetovne vojne in do 2. svetovne vojne, 

- Prva svetovna vojna, 

- Občina Trata, 

- Gradnja vojaških utrdb (Rupnikova linija), 

- Druga svetovna vojna na Gorenjevaškem in Hotaveljskem, 

- Izgnanci med drugo svetovno vojno, 

- Čas po vojni do osamosvojitve Slovenije, 

- 25 let Občine Gorenja vas – Poljane, 

- Najvidnejše osebnosti tega območja, 

- Ljudski ustvarjalci, 

- Častni občani in občinski nagrajenci, 

- Maistrovi borci, 

- Naravne nesreče skozi čas (poplave, požari, žled, suša, plazovi, usadi). 

 

Pripravile so se Donatorske pogodbe, po kateri bo vsak donator prejel izvod Zbornika ter bil v 

njem naveden. Vsem obrtnikom ter podjetjem je bila poslana donatorska pogodba. 

 

Prav tako je bila večjim podjetja poslana prošnja za oglaševanje v Zborniku. Na zadnjih 

straneh Zbornika lahko predstavi svojo dejavnost v obliki oglasnega sporočila. Znesek 

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

 

Do sedaj smo na podlagi Donatorskih pogodb in oglaševanja zbrali 6.000,00 EUR.  

 

O poteku priprave Zbornika iz območja Gorenje vas in Hotavelj je bila podana informacija. 

 

 

Ad 7. 

 

1.Na Krajevno skupnost Gorenja vas je bila podana prošnja za denarno pomoč pri izvedbi 

Oratorija, kateri bo potekal v Gorenji vasi. Za leto 2020 je v finančnem načrtu KS planirana  

donacija za izvedbo oratorija v Gorenji vasi v višini 150,00 EUR, ki jo predlagamo v sprejem. 

 

SKLEP št. 22: 

 

Svet KS Gorenja vas sprejme sklep, da se odobri denarno pomoč za leto 2020 pri izvedbi 

Oratorija v Gorenji vasi  v znesku 150,00 EUR. 
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Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani, zato je bil soglasno sprejet. 

 

2. Kočar Boštjan je na KS posredoval vlogo za predlog čiščenja propustov po cestah. 

Posredovali smo naslednji seznam cest za čiščenje propustov:  

- JP Dolenja Dobrava - ČN 

- LC Todraž – Žirovski vrh, 

- LC Hotavlje – Suša, 

- LC Hotavlje – Kopačnica – Leskovica. 

Izbran izvajalec del za čiščenje propustov je Florijan Bašelj s. p., Mrzli vrh. 

 

3. Na javni poti Hotavlje, odcep Troha – Kumar, pri Celec Petri se je izvajala parcelacija ceste 

na zahtevo Celec Petre. Ves čas so zatrjevali, da je cesta v naravi precej širša kot v katastru. 

Celec Petra zahteva, da se na tem delu uredi enosmerna cesta, ker je cesta preozka. Z 

opravljeno odmero se Celecevi niso strinjali in niso podpisali odmere, zato bo sledila javna 

obravnava na Geodetski upravi Škofja Loka. 

Podobne probleme z širino ceste imamo v Leskovici (Kožuhar), Krnice (Jeram). 

 

4. Dušan Podobnik je podal pobudo za sofinanciranje defibrilatorja za območje Gorenje 

Dobrave.  Zaradi odsotnosti Dušana Podobnika, bomo pobudo obravnavali na naslednji seji. 

 

5. Z območja Gorenje vasi – Poljanske ceste je prišla pobuda po prestavitvi table naselja 

Gorenja vas, in sicer, da se tabla prestavi dolvodno v smeri Srednja vas.  

Ogledna služba DRSC je podala negativno mnenje za prestavitev table Gorenja vas, ker tabla 

za označitev naselja mora stati na mestu, kjer se začne strnjeno naselje. 

 

6. Občina Gorenja vas – Poljane je s 1. 1. 2020 sprejela novi cenik najema grobov, zakupa 

grobov ter najema mrliške vežice. Povišanje cen je 5 %. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 


