
KRAJEVNA SKUPNOST 

SOVODENJ 

Datum: 31. januar 2023 

 

                                             Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

2.  redne  seje sveta KS Sovodenj,  ki je bila v torek, 17. januarja 2023 ob  19. uri v prostorih sejne 

sobe gasilskega doma Sovodenj. 

NAVZOČI: Bajt Stanko,  Peternelj Tomo, Dolinar Zvonko,  Podobnik Gabrijel, Šifrar Jože, 

Jezeršek Nataša, Jezeršek Ivan,  Frelih Janez, Robert Velikonja  in Telban Nevenka. 

 

Odsotna: Kumer Martin, Platiša Domen (oba opravičeno) 

 

Člani sveta so sprejeli naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika prejšnje ustanovne seje 

2. Imenovanje inventurne komisije  

3. Podjemne pogodbe za gospodarja kulturne dvorane, pokopališča in vežice v Novi Oselici in  

    Tajnico KS Sovodenj 

4. Pripombe na 1. predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane in KS Sovodenj 

5. Pobude in vprašanja svetnikov 

6. razno. 

 

Ad 1 

 

Potrdi se zapisnik 1. ustanovne seje sveta KS Sovodenj, ki ga je prebrala tajnica. 

 

Ad 2 

 

Za obdobje 4 let se imenuje inventurna komisija v sestavi Velikonja Robert (predsednik), Peternelj 

Tomo (član) in Telban Nevenka (član), za popis osnovni sredstev in drobnega inventarja. 

 

Sprejet je bil 

SKLEP: Imenuje se inventurna komisija v sestavi Velikonja Robert (predsednik) in dva člana 

(Peternelj Tomo in Telban Nevenka). 

 

Ad 3 

 

Glede na to, da Pavšič Aleksander ne bo več opravljal del gospodarja v kulturni dvorani se za 

gospodarja kulturne dvorane imenuje (od dveh kandidatov, ki sta bila pripravljena sprejeti to 

funkcijo) Benjamina Jerama. Podjemna pogodba za gospodarja vežice in pokopališča se sklene z 

Rupnikovimi iz Nove Oselice, ki so pripravljeni to delati še naprej. Glede na slabo zdravstveno 

stanje Rupnik Janeza Štefana, se pogodba sklene z Rupnik Florjanom, v kolikor jim to odgovarja, 

sicer pa se naredi pogodba po starem. Podjemna pogodba se sklene tudi s tajnico KS Sovodenj 

Telban Nevenko. Višina sredstev za upravljanje kulturne dvorane, vežice in pokopališča ter 

opravljanje tajniških poslov ostane enaka kot v letu 2022. 

 

Za omenjeni predlog je glasovalo vseh 9 članov sveta in je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 4 

 



Pošljejo se pripombe na 1. predlog proračuna za leto 2023 in sicer za obnovo LC Sovodenj – 

Javorjev dol – Ledinsko Raspotje, kjer je na postavki  583 namenjeno le 38.000 € (v obrazložitvi 

piše da je to namenjeno za dokončanje mosta v Lanišah, asfaltacijo 200 m odseka JP Košenija 

Rupe, ureditev okolice pri Vončina Ivanki,  za dokončanje asfaltacije od rešetk do mosta v centru 

Sovodnja). Nikjer ni zajeta investicija obnove 2. dela te  lokalne ceste od Osredkarjevih do kapelice 

oziroma občinske meje pod kočo Mrzlik, saj je ta cesta v katastrofalnem stanju. 

 

Postavka 573 in 524 V obrazložitvah v 1. predlogu je napisano, da se bo nadaljevala prenova LC 

Sovodenj – Stara Oselica – Ermanovec do Sovodnja, podajamo pripombo, da se zagotovijo sredstva 

tudi za 700 m odsek na LC Sovodenj – Cerkljanski vrh in da se investicija v letu 2023 tudi dokonča, 

ker se preplastitev vleče že več let. 

  

Pripombe se podajo tudi za obnovo usadov in ureditev ter postavitev objekta na ekološkem otoku na  

parkirišču pri  Mercatorju, ter obnovo kulturnega oziroma zadružnega doma. 

 

Ad 5 

 

Jezeršek Ivan pove, da je bila KS Sovodenj 20 oziroma 30 let nazaj ena uspešnejših v občini, vsaka 

hiša je imela telefon, imeli smo novo mrliško vežico, nov gasilski dom, obnovljeno kulturno 

dvorano, večino od teh stvari smo naredili sami tudi s samoprispevkom krajanov. Kje pa smo 

danes? Vse sicer služi svojemu namenu, a objekti niso več sodobni in so potrebni prenove. Najbolj 

pa smo lahko razočarani nad obnovo in vzdrževanjem cest. Vse ceste,  razen dveh odsekov, ki sta 

bila prenovljena predlani in lani so potrebne temeljite prenove. Naj omenim samo odsek Sovodenj – 

Nova Oselica – Cerkljanski vrh. Cesta je bila že dvakrat v planu za obnovo, pa od tega ni bilo še nič 

narejenega. Smo edina krajevna skupnost, ki ceste popravlja z betoniranjem. Poda tudi pripombo 

glede pluženja državne ceste, ki je slabo plužena, slabše kot občinske ceste, čeprav je to regionalna 

cesta  višjega reda od odseka državne ceste do Žirov, je vedno najprej spluženo do Žirov in šele 

potem odsek Trebija – Sovodenj – Cerkno.  Predlaga,  da se vzdrževalcu omenjene državne ceste  

pošlje pripomba glede zimske službe. Jezeršek predlaga, da se na zelenici na parkirišču pri 

Mercatorju  vsadijo cvetoči grmi. Predsednik Bajt  se glede tega posvetuje s stroko, ker je bilo to že 

predvideno ob priliki izgradnje avtobusne postaje.  

Predsednik Bajt pove, da bo treba nekaj uredit tudi na pokopališču glede žarnega zidu, ker na 

policah obletava beton, bo potrebno naredit preobleko z inox pločevino. 

Jezeršek I. predlaga da bi se na pokopališču uredile tlakovane poti med grobovi. 

 

Peternelj T. predlaga da se na Raspotju uredi obračališče in da s predsednikom pridobita soglasje pri 

Sovodnjkarjevih.  

 

Člani sveta zahtevajo, da se na naslednjo sejo povabi g. župana, občinsko svetnico Bajt Marijo in 

Kočar Boštjana. Za dogovor o tem se zadolži predsednika Bajta. Seja naj bo čimprej. 

 

Člani sveta zahtevajo, da se jim zapisniki sej sveta vročijo v roku štirinajstih dni po seji. 

  

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 

 

 

ZAPISALA                                                                                              PREDSEDNIK 

Telban Nevenka                                                                                       Bajt Stanko 

 

 

 

 



 

 


