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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 20. 10. 2021  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

9. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 14. 10. 2021 ob 18.00 uri v veliki dvorani 

Občine Gorenja vas – Poljane. 

 

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

                                 Štremfelj, Damjan Košir  

 

Odsotni: Klemen Mezeg, Dušan Podobnik, Vladimir Kavčič, Luka Kržišnik, Ladislav Klemenčič    

                     

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 zapisnika 8. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 17. 06. 2021; 

2. Plan dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2022 ter pregled II. rebalansa 

proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 in I. predloga proračuna za leto 2022;  

3. Informacija – končno poročilo nadzornega odbora Občine – poslovanje KS Gorenja vas v 

letu 2020; 

4. Predlog za podelitev priznanja Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 – Uredniški 

odbor zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas; 

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

1411/2, k. o. Gorenja vas, v naselju Trata;  

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

2067, k. o. Hotavlje, v vasi Volaka; 

7. Informacija o predlogu novoletne okrasitve in osvetlitvi ambientov na območju Gorenje 

vasi; 

8. 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 8. redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 7. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi 

          sklepi iz prve točke so izvršeni. 

Ad 2. Svet KS je sprejel sklep, kjer je pooblastil predsednico sveta KS Možina Mirjano, da 
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          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. 

Ad3. -   Svet KS je dal 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. 

- Svet KS je podal 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. 

- 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. 

Ad 4. Predsednica sveta KS Gorenja vas je podala predlog organizacije prireditve dne 24. 6. 

          2021 in otvoritve Fortunove brvi. 

            

SKLEP št. 34 : 

 

Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 8. redne seje z dne 17. 6. 2021 s 

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

 

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

 

Ad 2. 

 

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

Gorenja vas – Poljane za leto 2022. Rok za oddajo finančnega načrta z obrazložitvijo je bil 6. 

september 2021. Osnutek Plana dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2022 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 2022, kateri je bil posredovan na Občino.  

 

Za leto 2022 je za investicijsko vzdrževanje lokalnih in javnih poti predvidenih cca 110.732,00 

EUR (postavki 5371 – investicijsko vzdrževanje in 5021 – odročni kraji). Denarna sredstva bodo 

zajeta v proračunu Občine Gorenja vas – Poljane.  

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 420 m; 
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2. LC št. 100081 Hotavlje – Malenski vrh ( Suša ); sanacija asfalta – preplastitev pri Lipanu 

na Hotavljah, v dolžini 30 m; 

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

cestišča), v dolžini 300 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 Nande – Troha, Tešnak – Topos – 

Demšar in KGZ – Gantar – Likar (menjava luči z led sijalkami). Planirana so sredstva  v višini 

15.000,00 EUR. 

 

V drugem delu proračuna KS za leto 2022 se je podal predlog za vključitev naslednjih investicij 

v občinski proračun, in sicer: 

• Javna pot Suša – Jelovica – asfaltiranje –  investicijska vrednost 30.000,00 EUR; 

• Lokalna cesta Suša – Dolenja Žetina (poteka preko KS Gorenja vas in KS Poljane); 

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

obnova ceste v makadamu in asfaltiranje;  

• Nadaljevanje sanacijskih del na LC Hotavlje – Kopačnica – Leskovica; preplastitev 

cestišča; 

• Prometna ureditev Hotavelj – PP 735 (pločniki, cesta in most odsek Nack – Tesnar, 

nadaljevanje); investicijska vrednost 30.000,00 EUR; 

• Sanacija usada na JP št. 600481 Hotavlje – Hlavče Njive – Malenski Vrh (Balantinčk) in 

LC št. 100091 Gorenja vas – Hlavče Njive; investicijska vrednost 30.000,00 EUR in JP 

št. 600451 Čabrače – Likar – Zarobar; investicijska vrednost 20.000,00 EUR;  

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

• Vključitev večnamenskega objekta v Leskovici v proračun – nova proračunska postavka; 

• Cesta do ZD Gorenja vas – nova proračunska postavka; 

• Sanacija cestišča od mostu Dolenja Dobrava proti ČN. 

 

Na zadnji seji OS je bil sprejet drugi rebalans občine GVP za leto 2021. Vzrok za sprejem  

rebalansa so bila pridobljena investicijska sredstva od države za prizidek vrtca Agata v Poljanah, 

manj sredstev od načrtovanih bo porabljeno tudi  za investicijo izgradnje vodovoda Todraž – 

Lučine. Z rebalansom se je del sredstev prerazporedil na cestni program – asfaltiranje lokalnih 

ter javnih poti, za KS Gorenja vas bo izvedena sanacija lokalne ceste Kopačnica – Leskovica, v 

dolžini 300 m. V letu 2022 sledi nadaljevanje rekonstrukcije lokalne ceste Kopačnica – 

Leskovica, lokalna cesta Hotavlje – Kopačnica – Podpleče se bo urejala v okviru obvozne ceste 

za Cerkno – 4. razvojna os. 

 

Proračun oziroma finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2022 znaša 101.771,00 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. Za investicijsko vzdrževanje cest v KS Gorenja vas bo zagotovljeno v proračunu  

110.732,00 EUR. 
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Planirani prihodki po finančnem načrtu KS Gorenja vas za leto 2022 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 (menjava starih luči z led sijalkami).                                  15.000,00 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)                                      

                                            

       

     6.694,00 EUR 

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

na gorenjevaškem in leskovškem pokopališču ter druge donacije)                                     10.200,00 EUR 

 Prihodki od prodaje zbornika, donacije in drugi prihodki                                                    1.700,00 EUR 

   Lastna sredstva na računu 5.700,00 EUR 

P R I H O D K I      S K U P A J : 101.771,00 EUR 

 

 

Predlogi KS Gorenja vas za vključitev v občinski proračun za leto 2022 – tekoči del: 

 

V nadaljevanju je bil na seji predstavljen osnutek proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za 

leto 2022. KS Gorenja vas poda naslednje pripombe na proračun: 

 

• Postavka 511- Cestni program – posebni razvojni problemi; v to postavko naj se vključi 

javna pot  št. 601131 Suša – Jelovica, to je zadnji odcep navedene ceste,  obnovo v 

makadamu v dolžini 450 m je v celoti izvedla KS Gorenja vas v letu 2021. Asfaltiranje 

javne poti Suša – Jelovica znaša po predračunski vrednosti cca 28.000,00 EUR. 

• Postavka 269 – Hiša generacij – Dnevno varstveni center v Gorenji vasi (objekt stare šole); 

Svet KS predlaga, da se v okviru izvedbe projekta pristopi tudi k projektu in izgradnji 

pločnika in obnove ceste na tem delu Sestranske vasi, na odcepu Hiša generacij - 

pokopališče Gorenja vas, v dolžini 250 m. 

• Svet KS Gorenja vas predlaga, da se odpre nova proračunska postavka za pripravo projektne 

dokumentacije Večnamenskega objekta Leskovica. Idejno rešitev za večnamenski objekt je 

pridobila KS Gorenja vas.  

• Postavki 514 – Cestni program (plazenje, naravne nesreče) in 524 – Odprava poplav 

(plazenje, naravne nesreče);  V prioritetni seznam sanacije naj se po predlogu sveta KS 

Gorenja vas vključita usada na JP št. 600451 Čabrače – Likar - Zarobar in JP št. 600481 

Hotavlje – Hlavče Njive – Malenski Vrh.   

• Postavka 735 -  Prometna ureditev Hotavelj;  Sredstva na postavki naj se povečajo za namen 

pločnika na odseku Potočnik – Tesnar, v dolžini 80 m. Zemljišče za pločnik je že v lasti 

Občine, ocenjena vrednost projekta znaša 30.000,00 EUR. 
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• Postavka 5010 – Redno vzdrževanje LC, postavka naj se poveča za obnovo lesenih 

podovnic na mostu čez reko Soro pred gostilno Lipan na Hotavljah. Predračunska vrednost 

znaša cca 16.000,00 EUR. 

• Postavka 45814 – Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture – KS Gorenja vas (dve 

pokopališči, javna razsvetljava, parkirišča) – Predlagamo, da se del sredstev NUSZ višini 

15.000,00 EUR nameni KS Gorenja vas za dokončanje obnove javne razsvetljave na 

območju Hotavelj (menjava luči z led sijalkami 24 kom). 

 

Na seji je bilo pojasnjeno, da se bo cesta do Zdravstvenega doma urejala v okviru projektiranja 

ureditve komunalne opreme za območje dela Sestranske vasi in Trat ( Oblak Jure, Oblak Janez ). 

 

Na državni cesti Gorenja vas – Hotavlje se pripravlja projektna dokumentacija. Na državni cesti  

Dolenja Dobrava – Gorenja Dobrava – Todraž se izvajajo odkupi zemljišč, gradnja je predvidena 

v letu 2022 in 2023. 

V letu 2022 se predvideva ureditev ribnika in rekreacijsko doživljajski park v Logu.   

 

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

2022, osnutka proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 ter razpravi, ki je sledila,  je 

svet KS sprejel naslednji 

 

SKLEP št. 35 : 

 

Svet KS sprejme  Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2022.   

 

SKLEP št. 36: 

 

Svet KS Gorenja vas posreduje predlagane pripombe na I. predlog proračuna Občine Gorenja 

vas – Poljane za leto 2022 na Občino Gorenja vas – Poljane do 8. 11.2021.  

 

Za predlagana sklepa so glasovali vsi prisotni člani sveta, zato sta sklepa bila soglasno sprejeta. 

 

Ad 3. 

 

Nadzorni odbor Občine Gorenja vas – Poljane ja na 6. korespondenčni seji dne 22. decembra 

2020 sprejel plan dela NO za leto 2021. Na podlagi sklepa 7. seje Nadzornega odbora Občine 

Gorenja vas – Poljane z dne 29. 3. 2021, je bil opravljen podroben pregled poslovanja KS 

Gorenja vas za leto 2020. Pregled poslovanja sta opravili članici NO Mihaela Kokalj in Petra 

Buh in je obsegal naslednje postavke: 

- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE  SLUŽBE IN SPOLOŠNE JAVNE 

STORITVE, znotraj tega postavke 01012, stroški praznovanj – lastna dejavnost 

KS (10.594 EUR); 

- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA, znotraj tega postavka 00411, konto 402199, 

Drug posebni material in storitve (3.497 EUR); 

- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE, znotraj 

tega postavk 45112, Tekoče vzdrževanje drugih objektov – KS Gorenja vas, 

konto 402503, Tekoče vzdrževanje drugih objektov (11.849 EUR). 

 

V Zbirnem poročilu o izvedenem pregledu posameznih postavk za območje KS Gorenja vas ni 

bilo ugotovljenih odstopanj. Dokumentacija je bila pripravljena zgledno. Prav tako je zgledno 
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urejen arhiv Krajevne skupnosti. Poudarek nadzora delovanja KS je bil dan pripravi Zbornika 

Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas (lastna dejavnost). 

 

 

Ad 4. 

 

V poletnih mesecih je bil v Podblegaških novicah objavljen razpis za oddajo predlogov za 

občinska priznanja Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021. Rok za oddajo predlogov je bil 8. 

9. 2019.  

 

KS Gorenja vas je predlagala za prejem občinskega priznanja Uredniški odbor Zbornika 

Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas z naslednjo obrazložitvijo:  

Prejemnik priznanja: Uredniški odbor zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas za 

obsežno, poglobljeno in temeljito raziskovalno delo pri domoznanskem opisu dveh območij 

občine Gorenja vas - Poljane na več kot 600 straneh, ki so ga v 10 obširnih poglavjih in več kot 

80 podrobnejših prispevkih soustvarili z več kot 70 avtorji. 

Zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti, ki 

je izšel decembra 2020, je knjiga, ki je širše dopolnila zbirko domoznanskih zapisov večjih 

krajev Občine Gorenja vas - Poljane. Zanimive opise svojih rodbin in njihovih življenjskih 

zgodb so že napisali nekateri posamezniki, posamezni zapisi so ohranjeni v župnijskih in šolskih 

kronikah, državnih in škofijskih arhivih, domoznanskih publikacijah … Z izidom zbornika sta 

tudi Gorenjevaško in Hotaveljsko kot močni lokalni središči, ki tovrstnega prikaza doslej nista 

imeli, dobili širši pogled nanju.   

Knjiga je nastala na pobudo župana Milana Janeza Čadeža, ki je k sodelovanju povabil skupino 

ljudi, da s svojim poklicnim in ljubiteljskim znanjem ter izkušnjami zamisel uresničijo. Projekt je 

bil zaupan KS Gorenja vas, ki je aprila 2018 imenovala uredniški odbor v sestavi: Valentin 

Bogataj (urednik), Mirjana Možina, mag. Silvo Pivk in Damjana Peternelj. Ti so k nastajanju 

knjige povabili številne sodelavce, ki so s strokovnim znanjem, splošno razgledanostjo in 

izkušnjami oblikovali ali sooblikovali posamezne prispevke. Dragocene nasvete, podatke in 

dokumente so posredovali številni posamezniki, zaposleni v javnih arhivih.  

 

Zbornik zajema gorenjevaško in hotaveljsko območje z naselji Gorenja vas, Bačne, Dobravšce, 

Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž, Žirovski Vrh Svetega Antona, Žirovski Vrh 

Svetega Urbana, Hotavlje, Čabrače, Hlavče Njive, Jelovica, Srednje Brdo, Suša in Volaka. Ti so 

bili osnova za pripravo vsebin, ki jih je uredniški odbor oblikoval  po tematskih poglavjih 

oziroma značilnih naslovih.  

Prvi sklop O krajih in ljudeh prinaša podatke o poselitvi, našem govoru, naravni dediščini,  

naravnih nesrečah.  

Sklop Odstiramo preteklost prvič in širše predstavlja popis domačij Hotaveljskega urada, župnijo 

Trata - Gorenja vas ter nekdanjo občino Trata.  

Prispevki v sklopu Prelomni časi so terjali dosti raziskovalnega dela in prinašajo odzive teh 

krajev in ljudi med odseljevanji, prvo, drugo in osamosvojitveno vojno …  

Vsebine poglavja Prizadevanja za boljši kos kruha govorijo o gospodarskem stanju na tem 

območju ter o organizaciji gospodarstva, njegovih zvrsteh in prizadevanju za obstanek in razvoj 

krajev.  
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Razdelek Vzgoja in izobraževanje predstavlja pridobivanje znanja in izkušenj v teh krajih,  

govori o težavah in dosežkih tega družbenega segmenta, o njenih nosilcih v preteklosti in 

sedanjosti ter njihovem poslanstvu. 

Sledi Skrb za zdravje, kjer je naveden razvoj te dejavnosti, delovanje humanitarnega Rdečega 

križa ter predstavljeni ljudje, ki to skrb požrtvovalno uresničujejo. 

Sklop Samostojni in povezani je posvečen razdobju 25 let Občine Gorenja vas - Poljane in 

pripoveduje o razvojnih in povezovalnih silnicah v njej, predstavlja pa tudi častne občane in 

občinske nagrajence. 

Soustvarjalci našega vsakdana predstavljajo vidnejše osebnosti iz našega okolja ter umetniško 

ustvarjalnost naših ljudi. 

Obširno poglavje Društveno in družabno življenje govori o vključenosti krajanov v številna 

društva. Predstavljene so vsebine in organizacijske oblike delovanja v kulturi, športu ter drugih 

društvih, njihovi uspehi, organizatorji in zanesenjaki, brez katerih to življenje ne bi bilo tako 

pestro, bogato in ustvarjalno.  

Za sklepni del zbornika sta zapisa pripravila dva naša rojaka, ki živita v Ljubljani in sta vpeta v 

sedanja družbena dogajanja. Nanje se odzivata s kritičnimi ter konstruktivnimi nastopi in zapisi, 

tako da sta z izbranimi mislimi zaokrožila namen publikacije.  

 

Usklajevanje velikega števila avtorjev in toliko različnih vsebin je zahtevalo veliko 

medsebojnega sodelovanja, dogovarjanja, posvetovanj, srečanj. Uredniški odbor se je sestal več 

kot 30-krat. V delo je zadnje leto posegla epidemija, zato je sodelovanje z avtorji ter uredniško 

delo večinoma potekalo preko telefona in elektronskih medijev.  

 

Obsežna publikacija je neke vrste enciklopedija obeh območij. Obsega več kot 600 strani, 

opremljena je s 673 fotografijami in 122 dokumenti; med njimi so številni objavljeni prvič. 

Mnogi prispevki so lahko dober temelj poglobljenim raziskavam, katerih zapisi bi lahko izšli kot 

samostojne publikacije v seminarskih, diplomskih in drugih nalogah. Knjiga naj bi imela zaradi 

bogate vsebine in sporočilnosti mesto v vsakem domu Gorenjevaškega in Hotaveljskega.  

 

Ustvarjalci in vsi, ki so kakor koli prispevali k nastanku te knjige, jo razumejo kot dar krajanom 

območij Gorenje vasi in Hotavelj in vsem, ki cenijo preteklost ter sprejemajo in razumejo izzive 

sedanjosti, zato je njena vrednost ne le za lokalno, pač pa tudi širše okolje še toliko večja. 

 

Občinska priznanja prejmejo še Kljub študentov Poljanske doline, plezalno društvo Cempin, 

Prostovoljno gasilsko društvo Hotavlje in Turistično društvo Stari vrh. 

 

Navzoči člani so bili soglasni, da potrdijo predlagani Uredniški odbor Zbornika Gorenjevaško in 

Hotaveljsko skozi čas za prejem občinskega priznanja, svet KS je sprejel naslednji 

 

SKLEP št. 37: 

 

Svet KS sprejme  sklep, da potrjuje predlog KS Gorenja vas za prejem priznanja Občine Gorenja 

vas – Poljane za leto 2021 Uredniškemu odboru Zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas 

in sicer za obsežno, poglobljeno in temeljito raziskovalno delo pri domoznanskem opisu dveh 

območij občine Gorenja vas – Poljane na več kot 600 straneh, ki so ga v 10 obširnih poglavjih in 

več kot 80 podrobnejših prispevkih soustvarjali z več kot 70 avtorji. 

                

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

 

Na KS smo prejeli dopis občine GVP, št. 478-014/2021-4, dne 8. 9. 2021 za posredovanje 

mnenja glede odvzema statusa javnega dobra pri zemljiški parceli št. 1411/2, k. o. Gorenja vas. 

 

Navedena zemljiška parcela predstavlja traso opuščenega grajenega javnega dobra po katerem 

cesta/pot več ne poteka. 

 

SKLEP št. 38: 

 

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

1411/2, k. o. Gorenja vas, ki se nahaja na območju naselja Trata v Gorenji vasi.   

 

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

 

 

Ad 6. 

 

Na KS smo prejeli dopis občine GVP, št. 478-024/2021-1, dne 5. 10. 2021 za posredovanje 

mnenja glede odvzema statusa javnega dobra pri del zemljiški parceli št. 2067, k. o. Hotavlje. 

 

Navedena zemljiška parcela predstavlja traso opuščenega grajenega javnega dobra, po katerem 

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

sicer za zemljiško parcelo preko katere poteka javna pot JP Volaka – Leskovica, odsek št. 

600441 (parc. št. 2131, k. o. Hotavlje). 

 

Marjan Štremfelj predlaga, da je najprej treba urediti obstoječe zemljišče mimo Žavbija in 

Polenška, da se navedeno zemljišče prepiše na občino in šele potem se lahko izvede odvzem 

javnega dobra, na podlagi  prvega in drugega odstavka navedene točke.  

 

V kolikor se opravi menjava zemljišča po predlogu, potem lahko Žavbi zapre pot čez njegovo 

dvorišče in s tem onemogoči dostop lastnikom zemljišča do svojih parcel. 

 

SKLEP št. 39: 

 

Svet KS daje negativno mnenje za odvzem statusa javnega dobra pri del zemljiški parceli št. 

2067, k. o. Hotavlje, ki se nahaja na območju naselja Volaka.  

Pristopi se k urediti druge dostopne poti lastnikom zemljišča do svojih parcel. Po ureditvi poti se 

pristopi k odvzemu statusa javnega dobra.  

 

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

 

 

Ad 7. 

 

Informacijo sta podala Mirjana Možina in Gašper Čadež. Z novoletno okrasitvijo in osvetlitvijo 

posameznih območij v Gorenji vasi, Poljanah in na posestvu Visoko želi Občina GVP v 

prazničnem času kraje in raznolike ambiente v njih povezati v celoto - v praznično pokrajino, ki 

bo prebivalcem in obiskovalcem predstavila raznolikost krajev, obstoječih in nekdanjih 

dejavnosti, zgodbe posameznih prostorov. Obenem pa enovit oblikovni pristop jasno kaže, da so 
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kraji med seboj povezani v skupno občino. Predlog novoletne okrasitve in osvetlitve se sicer 

osredotoči na osrednji naselji Občine Gorenja vas – Poljane na Gorenjo vas in Poljane, ki 

predstavljata njeno središče. 

V letošnjem letu bi okrasili Gorenjo vas in Poljane, nato se osvetlitev nadaljuje po ostalih centrih 

KS v občini. 

Elementi okrasitve bodo reke, drevesa in gozdovi (letnice), cvetje.  

Za Gorenjo vas se predvideva okrasiti obvoznico, krožišče, del Poljanske ceste, del Sestranske 

vasi ter naselje Trata do OŠ Ivana Tavčar. Prav tako se predvideva okrasiti Neškovo in 

Fortunovo brv. 

 

 

Ad 8. 

 

I.       Dogovoriti se je potrebno za lokacijo defibrilatorja - AED, katerega bodo namestili na 

območju Leskovice. Predvidene lokacije so župnišče, mrliška vežica, kapelica pri 

Blažu. Za lokacijo je potrebno pridobiti ustno soglasje. 

 

II.       V letošnjem letu se v Gorenji vasi ni izvedel oratorij zaradi covid ukrepov. Kljub 

temu so bili zelo aktivni in so izvedli usposabljanje, izobraževanje novih animatorjev. 

Župnija Trata – Gorenja vas je v ta namen poslala vlogo za odobritev finančnega 

prispevka. 

 

SKLEP št. 40 

 

Svet KS sprejme sklep, s katerim se odobri denarna pomoč pri izvedbi izobraževanja in 

usposabljanja novih animatorjev pri izvedbi oratorija v Gorenji vasi v znesku 150,00 EUR. 

 

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

 

III.       Na Občini se zbirajo do konca januarja 2022nove pobude za občinski prostorski   

načrt – OPN. Pačilo upravne takse znaša za vsako pobudo 150,00 EUR.  

IV.       Potrebno je urediti jaška na dveh lokacijah v Leskovici, in sicer pri Kramarju in   

Čavnarju, je dejal Košir Damjan. 

 

V.       Košir Damjan je izpostavil posedanje mosta v Lazah nad Leskovico. Potrebno bo  

pristopiti k sanaciji mostu v okviru občinskega projekta lokalne ceste Kopačnica –  

Leskovica. 

 

VI.        Več svetnikov je izpostavila nepreglednost na križiščih, kjer grmovje ovira pogled, 

  in sicer na mestu v Kopačnici, na mostu pri gostilni Lipan in Tesnarju na Hotavljah. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 

 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 


