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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 10. 07. 2021  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

8. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 17. 6. 2021 ob 20.00 uri v veliki dvorani 

Občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Prisotni člani sveta: Vladimir Kavčič, Luka Kržišnik, Mirjana Možina, Ladislav Klemenčič, 

Marija Mlinar, Marija Knafelj  

 

Odsotni: Stanislav Homec, Klemen Mezeg, Damjan Košir, Dušan Podobnik in Marijan Štremfelj    

                     

Ostali prisotni:  občinska svetnica občine GVP Marija Guzelj, 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 7. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 

25. 3. 2021. 

2. Podaljšanje pogodb s podjetjem Hipnos d.o.o., Medvode za upravljanje pokopališč in  

poslovilnih objektov v Gorenji vasi in v Leskovici; 

3. Menjava zemljišč v Gorenji vasi (Trata), Srednje Brdo in Suša; 

4. Organizacija prireditve dne 24. 6. 2021 ob Dnevu državnosti; 

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 7. redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 6. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi 

          sklepi iz prve točke so izvršeni. 

Ad 2. Svet KS je sprejel sklep, s katerim je sprejel in potrdil zaključni račun Krajevne skupnosti 

Gorenja vas za leto 2020. Zaključni račun izkazuje: 

          SKUPAJ  PRIHODKI                                                      91.228,91 EUR 

          SKUPAJ ODHODKI                                                        87.364,20 EUR 

          PRORAČUNSKI PRESEŽEK                         =                 3.864,71 EUR 

           Poslovno poročilo, računovodsko poročilo, proračunska kartica in zapisnik inventurne  

           komisije so sestavni del zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2020.  

Ad 3.  Svet KS Gorenja vas je sprejel  Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto  

           2021. 
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Ad 4. Svet KS je na predlog Občine obravnaval vlogo ter sprejel sklep, s katerim daje  pozitivno 

mnenje za: 

          delno menjavo zemljišča v lasti Tatjane Primožič, Leskovica 7, Gorenja vas, parcela št.  

          569/6, k. o. Leskovica, preko katere poteka kategorizirana lokalna cesta LC 100071  

          Kopačnica – Leskovica – Novaki, za del parcele št. 1849/13, k. o. Leskovica   (1/3  

          parcele ob parceli št.704/1, k. o. Leskovica, ki je v lasti predlagateljice menjave), pri  

          kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro.  

Ad 5. Svet KS je na predlog Občine obravnaval vlogo ter sprejel sklep, s katerim daje 

          pozitivno mnenje za menjavo zemljišča v lasti Branka Koširja, Hlavče njive 5, Gorenja 

          vas, parcela št. 819/8, k. o. Hotavlje, preko katere poteka kategorizirana javna cesta JP  

          600481 Hotavlje – Hlavče Njive – Malenski Vrh, za parceli št. 2092/4 in 2092/5, k. o.  

           Hotavlje, pri katerih je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro.  

Ad 6. Podana je bila informacija o Zborniku Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – podatki  o                 

obsegu Zbornika ter finančno poročilo. 

Ad 7. Svet KS Gorenja vas je dal soglasje na vlogo Irene Gantar Godine, Ilirska 12 a, 1000 

          Ljubljana, z dne 12. 11. 2020 (elektronsko) za odpoved enojnega grobnega polja, vrsta 

          9, grob št. 9 ( 01 09 09 ), na starem delu pokopališča Gorenja vas. 

Ad 8. / 

            

SKLEP št. 29: 

 

Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 7. redne seje z dne 25. 3. 2021 s 

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

 

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

 

Ad 2. 

 

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list 

SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90) je občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejel 

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Gorenja vas – 

Poljane (Uradni list RS, št. 102/01 in 39/09) ter Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališči 

Gorenja vas in Leskovica (Uradni list RS, št. 54/09). 

 

S Pravilnikoma o pokopališkem redu se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne 

dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi in v Leskovici.  

 

Na osnovi navedenih določil Odloka in Pravilnikov so sestavljene pogodbe o opravljanju 

pogrebnih storitev in o upravljanju poslovilnega objekta in pokopališča v Gorenji vasi in v 

Leskovici.  

 

V Gorenji vasi je lastnik starega dela pokopališča Župnija Trata – Gorenja vas, novega dela 

pokopališča pa KS Gorenja vas, upravljavec obeh delov pokopališča pa je KS Gorenja vas. 

Lastnik poslovilnega objekta je Krajevna skupnost Gorenja vas. 

 

Na pokopališču Leskovca je lastnik starega dela pokopališča Župnija Leskovica, novega dela 

pokopališča pa Občina Gorenja vas – Poljane, upravljavec obeh delov je KS Gorenja vas. 

Lastnik poslovilnega objekta je Občina Gorenja vas – Poljane. 
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Za obe pokopališči je skupni upravljavec, in sicer podjetje HIPNOS d.o.o., Žlebe 98, 1215 

Medvode. 

 

Krajevna skupnost Gorenja vas ima s podjetjem Hipnos d.o.o., Žlebe 98, 1215 Medvode 

sklenjene pogodbe za upravljanje in vzdrževanje pokopališča ter poslovilnega objekta v Gorenji 

vasi in v Leskovici. Pogodbe so bile sklenjene za dobo petih let, do 31. 12. 2020. 

 

V Pogodbi o upravljanje poslovilnega objekta se doda, da ga zastopa direktor Brane Vasle. V 4. 

členu se doda, da Hipnos v enem tednu po pokopu predloži na KS Gorenja vas podatke o 

uporabljeni opremi ter potrebne podatke za vodenje katastra pokopališča – program KALIOPA 

(lokacija in velikost grobnega prostora, osebni podatki pokojnika). 

 

Izvajalec, oziroma naročnik podjetje Hipnos d.o.o. bo ob podpisu pogodbe predložil cenik o 

opravljanju pogrebnih storitev. 

 

Glede na dosedanje delo predlagamo, da se pogodbe sklenejo za dobo petih let, in sicer do 31. 

12. 2025. 

 

Pogodba o upravljanju poslovilnega objekta v Leskovici je tripartitna med Občino GVP, kot 

lastnikom poslovilnega objekta, KS Gorenja vas, kot upravljavcem pokopališča in Hipnos d.o.o.,  

kot upravljavcem poslovilnega objekta.  

  

V mesecu decembru 2020 je občinski svet potrdil cenik najema grobov, najema poslovilnih 

objektov in zakupa grobnega polja v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2021. 

   

Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP št. 30: 

 

Svet KS pooblasti predsednico sveta KS Možina Mirjano, da pripravi čistopis Pogodb s 

popravki, podanimi na seji ter podpiše pogodbe (4) s podjetjem Hipnos d.o.o. iz Medvod za 

upravljanje pokopališča in poslovilnega objekta  v Gorenji vasi in v Leskovici. 

 

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

 

 

Ad 3. 

 

Na KS smo prejeli dopis Občine GVP, št. 478-014/2021-1, dne 8. 6. 2021 za posredovanje 

mnenja v postopku ukinitve statusa javnega dobra, in sicer na naslednjih območjih  KS Gorenja 

vas: 

 

a) Ureditev lastništva poti v naselju Srednje Brdo (javno dobro, Boris Klemenčič, 

Srednje brdo 5) 

- menjava zemljišč parc. št. 931/2, 1045/2, 1045/3 in 1045/4 k. o. Hotavlje v lasti občana, 

preko katerih poteka cesta, za parc. št. 2072/22 in 2072/24 k. o. Hotavlje, pri katerih je v 

zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro.  
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b) Ureditev lastništva poti v naselju Suša (javno dobro, Tratnik Boštjan, Suša 5 in 

Anica More, Suša 1) 

 

       - menjava zemljišč parc. št. 2006/2, 2004/5, 1997/2, 1997/3, 1988/4, 1994/2, 1995/8,  

        1988/2, 1996/2, 1995/5, 1995/6, 1970/5, 1950/5, 1953/2 in 1950/4 k. o. Hotavlje v lasti  

        občana, preko katerih poteka cesta, za parc. št. 2050/8, 2050/6, 2050/2, 2053/4 in 2053/6 

         k. o. Hotavlje, pri katerih je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro;  

 

         - menjava zemljišč parc. št. 2007/2, 2008/2, 2048/4, 2047/15, 2047/13, 2008/4, 2010/2, 

         2012/6, 2015/2, 2013/2, 2047/18, 2015/3, 2047/22, 2015/4, 1955/4, 1955/2 in 1943/5  

          k. o. Hotavlje v lasti občana, preko katerih poteka cesta, za parc. št. 2049/1, 2049/3,  

          2049/5, 2052/22, 2052/23, 2052/25 in 2051 k. o. Hotavlje, pri katerih je v zemljiški  

          knjigi vknjiženo javno dobro;  

          

          - menjava zemljišč parc. št. 2017/6, 2047/20, 2020/2, 2052/29 k. o. Hotavlje v lasti  

          občana, preko katerih poteka cesta, za parc. št. 2052/26, 2052/28 k. o. Hotavlje, pri 

          katerih je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro; 

            

           - menjava zemljišč parc. št. 2023/5, 2023/4 k. o. Hotavlje v lasti občanke, preko katerih 

           poteka cesta, za parc. št. 2052/16 k. o. Hotavlje, pri kateri je v zemljiški knjigi  

           vknjiženo javno dobro.  

c) Ureditev lastništva v naselju Gorenja vas (Trata), (javno dobro, Damjan Ažbe, 

Trata 130 in Marko Košir, Sestranska vas 46) 

- menjava zemljišč parc. št. 837/7 in 837/11 k. o. Gorenja vas v lasti občana, preko katerih poteka 

cesta, za parc. št. 1411/7 k. o. Gorenja vas, pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro;  

- prodaja zemljišča parc. št. 1411/3 k. o. Gorenja vas pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo 

javno dobro. 

247. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) določa pogoje za odvzem statusa 

javnega dobra, in sicer  v primeru, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in 

ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna javna raba. Status grajenega 

javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim 

namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame. 

Skladno z vsem navedenim občina Gorenja vas - Poljane prosi svet KS Gorenja vas, da poda 

svoje mnenje glede odvzema statusa javnega dobra pri: 

- parc. št. 2072/22 in 2072/24 k. o. Hotavlje; 

- parc. št. 2050/8, 2050/6, 2050/2, 2053/4 in 2053/6 k. o. Hotavlje; 

- parc. št. 2049/1, 2049/3, 2049/5, 2052/22, 2052/23, 2052/25 in 2051 k. o. Hotavlje; 

- parc. št. 2052/26, 2052/28 k. o. Hotavlje; 

- parc. št. 2052/16 k. o. Hotavlje; 

- parc. št. 1411/7 k. o. Gorenja vas; 

- parc. št. 1411/3 k. o. Gorenja vas. 
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SKLEP št. 31 ( a ): 

 

Svet KS daje pozitivno mnenje za odvzem statusa JD za parceli št. 2072/22 in 2072/24 k. o. 

Hotavlje ter za menjavo zemljišč parcele št. 931/2, 1045/2, 1045/3 in 1045/4 k. o. Hotavlje, 

preko katerih poteka kategorizirana javna cesta JP 600464 Srednje Brdo – vas - Lovriha, za 

parceli št. 2072/22 in 2072/24, k. o. Hotavlje. 

 

SKLEP št. 32 ( b ): 

 

Svet KS daje pozitivno mnenje za odvzem statusa JD za parcele št. 2050/8, 2050/6, 2050/2, 

2053/4, 2053/6, 2049/1, 2049/3, 2049/5, 2052/22, 2052/23, 2052/25, 2051, 2052/26, 2052/28 in 

2052/16  k. o. Hotavlje ter za menjavo zemljišč parcele št. 2006/2, 2004/5, 1997/2, 1997/3, 

1988/4, 1994/2, 1995/8, 1988/2, 1996/2, 1995/5, 1995/6, 1970/5, 1950/5, 1953/2, 1950/4, 

2007/2, 2008/2, 2048/4, 2047/15, 2047/13, 2008/4, 2010/2, 2012/6, 2015/2, 2013/2, 2047/18, 

2015/3, 2047/22, 2015/4, 1955/4, 1955/2, 1943/5, 2017/6, 2047/20, 2020/2, 2052/29, 2023/5 in 

2023/4  k. o. Hotavlje, preko katerih poteka kategorizirana lokalna cesta LC 100081 Hotavlje – 

Suša – Malenski vrh in javna cesta JP 601131 Suša – Jelovica., za parcele št. 2050/8, 2050/6, 

2050/2, 2053/4, 2053/6, 2049/1, 2049/3, 2049/5, 2052/22, 2052/23, 2052/25, 2051, 2052/26, 

2052/28 in 2052/16, k. o. Hotavlje. 

 

SKLEP št. 33 ( c ): 

 

Svet KS daje pozitivno mnenje za odvzem statusa JD za parceli št. 1411/7, 1411/3 k. o. Gorenja 

vas ter za menjavo zemljišč parceli št. 837/7 in 837/11  k. o. Gorenja vas, preko katerih poteka 

kategorizirana javna cesta JP 600512 Trata - Nande, za parceli št. 1411/7 in 1411/3, k. o. Gorenja 

vas. 

 

Za predlagane sklepe so glasovali vsi prisotni člani sveta, bili so soglasno sprejeti. 

 

 

Ad 4. 

 

Predsednica sveta KS Gorenja vas je podala predlog organizacije prireditve dne 24. 6. 2021 ob 

Dnevu državnosti. Program bo sledeč: 

Ob 19.00 uri -  Sveta maša za domovino 

Ob 20.00 uri  - Odprtje – otvoritev Fortunove brvi, pri starem zdravstvenem domu (brez 

ozvočenja)  

Ob 20.30 uri -  Slovesnost na Trgu Ivana Regna (z ozvočenjem, generalka ob 19.00 uri)  

 

Na odprtju Fortunove brvi ob 20.00 uri bodo sodelovali: 

- GŠ Škofja Loka (Jan Mrak, Štefan Kejžar, Jernej Hostnik)  

- Župnik Župnije Trata - Gorenja vas Gregor Luštrek  

- Župan Občine GVP Milan Čadež 

- Predsednica KS Gorenja vas Mirjana Možina   

- Povezovalka programa Damjana Peternelj   

- Člani FS Zala Žirovski vrh v narodnih nošah  
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Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti ob 20.30 uri bodo sodelovali: 

- GŠ Škofja Loka (Kaja Klemenčič, sopran, Jernej Hostnik (mentor), harmonika - Kristina 

Kejžar, flavta - Martin Kejžar, klarinet, Štefan Kejžar - harmonika) 

- Slavnostni govornik, duhovni pomočnik v Župniji Trata - Gorenja vas, mag. Simon 

Fortuna  

- Župan Občine GVP Milan Čadež 

- Moška vokalna skupina Zala 

- Predsednica KS Gorenja vas Mirjana Možina   

- Povezovalka programa Damjana Peternelj. 

 

Vsi člani sveta KS so bili povabljeni na prireditve v počastitev Dneva državnosti.  

 

Ad 5. 

 

I. Danes, dne 17. 6. 2021, ob 14.00 uri je bil slavnostni podpis pogodbe  za izvedbo 

projekta Hiša generacij – stara šola v Gorenji vasi. Na podpis so bili prisotni Minister za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, poslanec v 

državnem zboru in državni sekretar Žan Mahnič,  direktorica Centra slepih, slabovidnih 

in starejših  Škofja Loka Silva Košnjek, župan občine GVP Milan Čadež in predstavniki 

izvajalcev del - podjetje VG 5. Nadzor nad deli bo vršil Domplan iz Kranja. Direktorica 

CSS je predstavila vsebino projekta - enota dnevnega varstva ter enota začasnih 

namestitev. Enota dnevnega varstva bo sprejela šest varovancev in enota začasnih 

namestitev šestnajst varovancev. Rok za dokončanje del je do konca leta 2022.  

Pred zaključkom del je potrebno urediti tudi javno pot s pločnikom od novega objekta do 

pokopališča Gorenja vas v Sestranski vasi. 

 

II. Na občinskem svetu Občine GVP je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2021. Za KS 

Gorenja vas se spreminja samo stanje sredstev na računu (na dan 31.12.2020) – 

prerazporeditev lastnih sredstev. Vzrok spremembe je izdaja Zbornika Gorenjevaško in 

Hotaveljsko skozi čas.  

Uradna predstavitev Zbornika je predvidena v mesecu septembru 2021, kjer bodo 

povabljeni vsi avtorji in krajani. 

 

III. Začelo se je letno asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest po občini. KS Gorenja vas je 

predvidena v prvi fazi v mesecu juliju ter potem še delno v drugi  fazi v mesecu 

septembru 2021. 

 

IV. Občina je zaprosila KS Gorenja vas, da poda predloge oziroma mnenje na Usmeritve za 

zasnovo rekreacijskih površin ob Poljanski Sori, na relaciji Gorenja vas – Hotavlje (v 

Logu), zemljišče je v lasti Občine GVP. 

Območje je namenjeno ureditvi večnamenske površine za šport, rekreacijo in prosti čas. 

Predvidene so parkovne ureditve z utrjenimi peš in kolesarskimi potmi, gradnja objektov, 

ureditve športnih igrišč ter drugi infrastrukturni objekti za potrebe enote. Območje se 

oblikuje na način, da se v največji možni meri ohranjajo kvalitete in značilnosti kulturne 

krajine. 

Ureditev bi zajemala zemljišče s parcelno številko 864/4, k. o. Gorenja vas, s površino 

cca 12.465 m². Območje urejanja je del Kulturne krajine Poljanske Sore. S spremembo 

OPN Gorenja vas – Poljane bo zemljišče namenjeno rekreaciji oz. ureditvi 
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rekreacijskega/doživljajskega parka ter ureditev ribnika. Preko južnega dela območja 

poteka tematska pešpot po Rupnikovi liniji. 

 

Skladno z usmeritvami se na območju predvidi: 

- Ureditev manjšega sonaravnega ribnika skladno s hidrološkim možnostmi. Okvirna 

velikost ribnika 250 – 300 m², globine 1 do 1,20 m. Vključitev manjšega pomola in poti 

za ogled mokrišča, 

- Umestitev in oblikovanje večnamenskega nezahtevnega objekta za shranjevanje opreme 

(<40 m²), nadstrešnica (<20 m²), 

- Ureditev pešpoti po pobočju z doživljajskimi točkami ob poti, 

- Zasnova gozdnega doživljajskega igrišča s sonaravnimi elementi in igrali. 

 

Člani sveta KS so pohvalili prizadevanja Občine za izvedbo takih projektov. Predlagali so, da se 

na območju uredi telovadnica v naravi, lažji adrenalinski park, izgradnja ribnika in otroško 

igrišče. Člani sveta KS so imeli pomislek glede vzdrževanje teh objektov po izgradnji.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 

 

 

 


