
Krajevna skupnost Javorje 

Javorje 25 

4223 Poljane nad Škofjo Loko 

 

 

ZAPISNIK 
 

5. redne seje sveta KS Javorje,  ki je bila dne 27. 6. 2019, ob 20. uri, v prostorih KS Javorje. 

 

PRISOTNI: Ciril Alič, Marjan Možina, Frenk Dolenc, Peter Peternel, Tomaž Šink, Emil Alič 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Marjeta Kokelj 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje. 

2. Potek izvajanja plana KS za leto 2019. 

3. Priznanja občine. 

4. Prošnje. 

5. Priprave na praznovanje 150 let prve občine Javorje. 

6. Razno. 

 

 

Predsednik prisotne lepo pozdravi in predlaga dnevni red. Člani sveta so se strinjali z dnevnim 

redom. 

 

K1 

Člani sveta so zapisnik 4. redne seje pregledali po posameznih točkah. Pri navedbi prisotnih 

članov dodajamo še Emila Aliča, ki smo ga pozabili zapisati. Predsednik le kratko povzame bistvo 

in pove, da če bo še kaj finančnih sredstev bi se uredila cesta na Jarčjem Brdu. 

 

SKLEP 1/5: Zapisnik je bil v predlagani obliki soglasno sprejet. 

 

K2 

Predsednik predstavi potek izvajanja plana za leto 2019. Dokončati je potrebno dela pri 

Podbregarju pred izvedbo asfaltiranja. Za sanacijo udorov /  plazov v Četeni Ravni bo potrebno 

izdelati elaborat. Cesta Murave – Žetina se bo financirala iz občinskega proračuna. Na odseku se 

bodo začela geomehanska dela- vrtanje. Čiščenje propustov je predvideno v avgustu, za našo KS 

Javorje jih je 48 kosov. Predsednik je poslal popis in kontakte oseb, ki bodo dela lahko nadzirala. 

Čakalnica za avtobusno postajo Dolenčice je naročena a žal zadnje dni ni bilo moč doklicati 

izvajalca, da bi prejeli informacijo o fazi izvedbe. Krajevne table Murave in Javorje so 

dobavljene, za postavitev bo poskrbel Janez Oblak s.p. Za poslovilno vežico je dogovorjeno, da 

bo Niko Križnar zemljišče prodal. Asfaltiranje cest je predvideno na odseku Zgornja Luša – 

Mlaka in Javorje – Predole. V tem letu je predvideno za postavitev 40 m zaščitne cestne ograje in 

še nekaj rabljene. Predlagano je, da se pregleda manjkajoče elemente za postavitev rabljenih ograj 

in se jih dokupi. Predsednik predlaga, da člani sveta pošljejo predloge mest za postavitev ograj. 

 

SKLEP 2/5: Člani sveta niso imeli pripomb. 

 

K3  

Predsednik predlaga, da bi za občinskega nagrajenca predlagali župnika Cirila Isteniča, ki skrbi za 

živost župnije in je povezovalni element med ljudmi. 

 



SKLEP 3/5: Člani sveta so se s predlogom soglasno strinjali. 

 

K4  

Predsednik prebere prejete prošnje. Osnovna šola Poljane je podala vlogo za prispevek k letovanju 

otrok na morju. Ker doslej ni bila praksa, za tovrstno financiranje, se tudi letos ni ugodilo prošnji. 

Špik Drago je ponovno dal vlogo za asfaltiranje poti v Gorenji Žetini do hiše Špik. Žal mora imeti 

cesta status javnega dobra, potem je možno debatirati o podani vlogi. Alič Igor je podal vlogo za 

rešitev odvodnjavanja, ki je deloma ostalo od izgradnje kanalizacije. Obravnavala se je tudi 

prošnja Florijana Šušteršiča za ureditev pristopa na zemljišče parcelna št. 492/1 in 515/3, obe k.o. 

Dolenčice. Predsednik predlaga, da zadevo damo v pregled pravniku in nam svetuje pri odgovoru. 

 

SKLEP 4/5: Prošnja OŠ Poljane se ne odobri, saj se bo prispevalo kot pretekla leta na drugem 

področju šolstva. Prošnja Draga Špika se ne odobri, dokler se ne reši status poti. Prošnja Igorja 

Aliča se obravnava drugič, ko jo bo dopolnil s podatki o dolžini trase in predvidenih stroških in se 

pozove k prispevku tudi občino. Člani sveta se strinjajo predlogu, da prošnjo Florijana Šušteršiča 

pregleda pravnik.  

 

 

K5 

Priprave na praznovanje 150 let prve občine Javorje so v polnem teku. Igra se že izvaja v obliki 

vaj. Datum praznovanja bo 7. 9. 2019. Predstavnika PGD Javorje in TD Stari vrh pa sta že 

obljubila pomoč pri izvedbi dogodka. 

 

SKLEP 5/5: Člani sveta so datum in prireditev potrdili. 

 

 

K6 

Pod točko razno ni bilo posebnosti. Predsednik omeni odprte postavke iz pokopališča in predlaga, 

da bi zadevo predali pravniku za izvršbo. Člani sveta so se s predlogom strinjali. Kar nekaj 

najemnikov ni vrnilo podpisanega enega izvoda pogodbe. Člani sveta so predlagali, da se jih še 

enkrat pozove k vračilu pogodbe. Predsednik predstavi problem odvodnjavanja pri novem zidu na 

pokopališču. Vsi so se strinjali, da se poišče ponudbe za zaščito s kovinsko prevleko. 

 

SKLEP 6/5: Člani sveta so potrdili, da se povpraša za ponudbe za izvedbo kovinske zaščite zidu. 

 

 

Peter Peternel vpraša glede idejne zasnove Javor. Tomaž Šink vpraša glede podiranja vile. Na 

oboje ni bilo sklepnih misli. 

 

 

Seja sveta je bila zaključena ob 21:21. 

 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednik sveta KS Javorje: 
Monika Čadež                                                                                        Ciril Alič            


