
Krajevna skupnost Javorje 

Javorje 25 

4223 Poljane nad Škofjo Loko 

 

 

ZAPISNIK 
 

6. redne seje sveta KS Javorje,  ki je bila dne 19. 9. 2019, ob 20. uri, v prostorih KS Javorje. 

 

PRISOTNI: Ciril Alič, Marjan Možina, Marjeta Kokelj, Tomaž Šink, Emil Alič 

OPRAVIČENO ODSTNI: Frenk Dolenc, Peter Peternel 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje.  

2. Potek izvajanja sklepov pretekle seje in plana KS za leto 2019. 

3. Plan in predlog proračuna za 2020. 

4. Prošnje, pripombe. 

5. Razno. 

 

 

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

redom. 

 

K1 

Člani sveta so zapisnik 5. redne seje pregledali po posameznih točkah. Na zapisnik ni bilo 

pripomb. 
 

SKLEP 1/6: Zapisnik je bil v predlagani obliki soglasno sprejet. 

 

K2 

Predsednik predstavi potek izvajanja del in izvajanje plana. Odsek pri Podbregarju se asfaltira te 

dni. Za dela na cesti Murave – Žetina, odsek do Kobacka, se planira začetek del v tem letu. 

Elaborat za sanacijo udorov in plazov v Četeni Ravni se žal še ne izvaja.  Za čakalnico Dolenčice 

je bila stara naročilnica preklicana in izdana je nova Luku Demšarju, vrednost del le-te bo cca 900 

€ višja, ker bo izdelana v enaki obliki, kot je v Javorjah. Izvedba je predvideva v cca dobrem 

mesecu dni. Krajevne table na Muravah so postavljene. Glede zemljišča za poslovilno vežico, se 

bo župan dogovoril z Nikom Križnarjem za pogovor o nadaljnjih možnostih. Krpanje odsekov na 

cesti Javorje – Mlaka se izvaja te dni in bo tudi asfaltiranje. Na Jarčjem Brdu okrog Mežnarja se 

ureja odsek ceste in prepust, ter kasneje še asfaltiranje. Zaščitne ograje bodo postavljene v 

predvideni dolžini cca 90 m, na različnih odsekih. Predvideno je v Žetini in pri Podbregarju. 

Čiščenje prepustov se na območju KS Javorje še ni izvajalo. Na cesti Podmlačan – Luša so se 

zemeljska dela izvedla že lani, čaka še asfaltiranje.  

 

Župnika Cirila Isteniča smo predlagali za občinskega nagrajenca. Predsednik povabi svetnike, k 

udeležbi na občinsko proslavo, kot predstavniki KS Javorje. Igor Alič je ovrednotil vrednost cevi 

za izvedbo odvodnjavanja, in sicer le-to znaša cca 600 €. Vlogo Florijana Šuštarja rešuje pravnik. 

Neplačane terjatve Marije Rink iz naslova pokopališča tudi rešuje pravnik. Zid na pokopališču bo 

potrebno prekriti s pločevino. Tomaž Justin je ocenil vrednost del med 1700 € in 2000 €, uradne 

ponudbe še ni izdal. Elektro priključek za garažo v centru Javor, je dogovorjeno, da plačuje PGD 

Javorje.  

 

 

 



K3 

Plan proračuna za leto 2020 je podoben letošnjemu. Ponovno je debata tekla okrog vzdrževanja 

cest. Člani sveta so opozorili na naslednje odseke: 

- Dolenja Žetina pod Gošarjem,  

- Predole in vojaška cesta, 

- Proti Gabrški Gori pri Kreluc, 

- Dolenčice pri Poklarju, 

- Četena Ravan in Podvrh, 

- Dolenčice proti Zakobiljku. 

 

SKLEP 2/6: Vrsta del bo izvedena glede na stanje ceste, prednostno najslabši odseki. Končno 

odločitev bo svet KS sprejel na naslednjih sejah, ko bo znana višina sredstev. 

 

 

K4 

Predsednik je prebral prošnjo Saše Pivk Avsec za spremembo kategorizacije ceste. Prebral je tudi 

dopis Zvonka Možine glede ceste Dolenčice – Zakobiljek, ker se takrat dela niso začela zaradi 

ugodnih cen asfalta pred leti.  

 

SKLEP 3/6: Svet KS predlaga, da občina uvrsti med kategorizirane poti javno pot parc. št. 56/8 v 

dolžini cca 500m. 

 

K5 

Emil Alič predlaga postavitev zaščitne obcestne ograje za hišo Jaka Jeraše, v Javorjah.  

 

O tem se bo še debatiralo na prihodnjih sejah, ni bilo podanega nobenega sklepa. 

 

Marijan Možina vpraša glede podiranja vile v Javorjah.  

  

Predsednik odgovori, da je prednostna izvedba poslovilne vežice. Ostalo se bo izvajalo skupaj s 

celostno idejno zasnovo Javor. 

 

 

Seja sveta je bila zaključena ob 21:15. 

 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednik sveta KS Javorje: 
Monika Čadež                                                                                        Ciril Alič            


