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                                             Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

Izredne   seje sveta KS Sovodenj,  ki je bila v torek, 21.februarja 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, Kumer Martin, Platiša Domen  in 

Telban Nevenka. 

Na seji sta bila navzoča še župan Milan Čadež in občinska svetnica Bajt Marija. 

 

Sprejet je bil naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 2. seje sveta KS Sovodenj 

2. Problematika v KS Sovodenj 

3. Razno. 

 

Ad 1 

 

Tajnica je prebrala zapisnik 2. seje sveta KS Sovodenj. Član sveta Jezeršek Ivan zahteva, da se v 

zapisniku črta , da se zagotovijo sredstva za 700 m odsek LC Sovodenj – Cerkljanski vrh, ker  ta 

cesta poteka od Sovodnja do Jakapovih oziroma od Jakapovih do Sovodnja in jo je treba obnoviti v 

celotni dolžini. V zapisnik naj se doda tudi, da so kmetje za infrastrukturo darovali v lesu in 

prispevali s prostovoljnim delom. Sicer pa so člani sveta zapisnik potrdili. 

 

Ad 2 

 

Jezeršek Ivan pove, da se veliko vozi po naši občini, ampak tako slabe cestne infrastrukture kot je v 

KS Sovodenj ni v nobeni krajevni skupnosti. LC Sovodenj – Cerkljanski vrh je bila že dvakrat v 

planu, pa ni bilo od tega še nič narejenega. Pove, da je bila cesta narejena pred 33 leti in je danes 

pač v slabem stanju. Če cesta pride v plan, naj se investicija tudi izpelje do konca, ne pa da se 

prelaga obnova iz leta v leto. Jezeršek poda zahtevo, da se LC Sovodenj – Nova Oselica obnovi v 

celotni dolžini in ne zgolj 700 m, kar je bilo že načrtovano.  Postavi tudi vprašanje, kaj bo z državno 

cesto, ali se bodo dela nadaljevala, zanima pa ga, kaj bo s cestami v naši KS, če bo šlo tako naprej, 

se bomo namreč čez 10 let vozili po makadamu. Pove, da glede vlaganja občinskih in državnih 

sredstev v ceste nismo enakovredni z ostalimi KS v občini. 

 

Frelih J. postavi vprašanje glede mosta v Lanišah, kdaj se bo pričelo z deli  in zahteva, da se sanira 

in uredi tudi zemljišče pri Vončina Ivanki,  in asfaltira  del cestišča na JP Laniše – Rupe – Lisjak. 

Vončinovi naj se zaradi nastale škode nabavi štiri bale sena.  

Vpraša tudi, če je g. Rink podpisal soglasje glede postavitve mosta, da ne bo ponovno prišlo do 

nesoglasij z izvajalci, ko bodo pričeli z delom. 

Frelih J. predlaga, da se naredijo na JP Laniše – Rupe – Lisjak odstavna mesta za srečevanje in kdo 

se je dolžan dogovoriti glede soglasij z lastniki zemljišč. 

 

Podobnik G. vpraša kaj bo z obnovo zadružnega doma in LC Ledinsko Raspotje do Dovčena, ki je 

tudi potreben temeljite prenove. 

 

G. župan Čadež pove, da je težko slediti vsem potrebam v občini, saj ima občina prek 380 km vseh 

cest za vzdrževanje da pa se on in javne službe na občini trudijo po najboljših močeh,  da je 



enakomeren razvoj  povsod oziroma, da so sredstva čimbolj enakomerno porazdeljena po vseh 

krajevnih skupnostih. Pove, da je v vseh letih svojega županovanja bil najbolj zaskrbljen glede 

plaza pod šolo in vrtcem. Le z vztrajnostjo in dobrim servisom na občini pa tudi s pomočjo dobrega 

sodelovanja z državnim institucijami  je uspelo, da je stavba šole ostala na Sovodnju in bila tudi 

energetsko sanirana. Hvaležen je tudi Šegovim za potrpežljivost. 

Glede dokončanja mostu v Lanišah se bodo dela pričela takoj,  ko bodo to dopuščale vremenske 

razmere, glede operativne izvedbe pa se je treba pogovarjat s Kočarjem in Rakovčevo. 

Glede državne ceste pove, da dela potekajo, da naj bi bil odsek 1,2 do 2,5 km končan v aprilu letos, 

prav tako se bo zavzemal, da se letos dokonča tudi odsek 0,5 do 1,2 km. 

Aktualna je tudi 4 razvojna os in dogovori potekajo, seveda pa takoj mine 10 let, da se stvari 

realizirajo. Na državni cesti je planirano tudi krožišče na Trebiji. Glede pluženja državne ceste je 

sam kontaktiral z GGD , da so cesto splužili še z rolbo, pa še potem ni bila najboljše splužena, so 

res bolje splužene občinske ceste kot cesta Trebija – Sovodenj – Cerkno, ki je cesta 1. reda. Pove, 

da je občina veliko storila tudi za področje zdravstva, da smo dobili nove prostore in pediatra. 

Glede obnove občinskih cest je pa tako, da se ceste lahko obnavljajo le z izdatnimi sredstvi države, 

in ker je bilo za LC Ermanovec na podlagi izdelanega geološkega poročila možno kandidirati za 

sredstva iz naslova elementarnih nesreč, se bo ta cesta tudi obnovila.  

Pove tudi, da potekajo tudi pogovori glede obnove zadružnega doma, da je direktor KGZ temu 

naklonjen in da bo tudi zadruga prispevala sredstva za obnovo. Na zadružnem domu naj bi uredili 

energetsko sanacijo, seveda pa je treba najprej pridobit mnenje statika, preden se gre v izdelavo 

projektov. Na občini se bodo vedno prizadevali za dobre odnose s KGZ  in bomo zadeve dorekli 

tudi ekonomsko.  Računa, da bi bil v letu do dveh izdelan projekt, potem pa se stvari izpeljejo. 

Glede časovnice za obnovo LC Sovodenj – Cerkljanski vrh in LC Javorjev dol – Ledinsko Raspotje 

ne more ničesar obljubit.  

Člani sveta so vprašali, kaj je s pošto in z bankomatom.  

Predsednik Bajt pove, da glede pošte ni nobenih informacij in je vse potihnilo, je pa novi direktor 

naklonjen temu, da bi pošta na Sovodnju ostala. Glede postavitve bankomata smo se trudili pri 

večih bankah, ampak brez uspeha, ker imamo premalo dvigov. 

Člani sveta predlagajo, da se župan udeleže tudi katere od rednih sej. 

 

 

Ad 3 

 

Predsednik Bajt pove, da se 15. aprila dobimo glede očiščevalne akcije, da pride gozdar in ga 

vprašamo glede drevja, ki meji na ceste, in ovira izvajalce zimske službe  pri njihovem delu.  

Platiša D. predlaga, da se opozori na to Zapotoške in Spolovniške. 

 

 

 

  

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 

 

 

ZAPISALA                                                                                              PREDSEDNIK 

Telban Nevenka                                                                                       Bajt Stanko 

 

 

 

 

 

 


