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KRAJEVNA SKUPNOST
GORENJA VAS
4224 GORENJA VAS
Svet KS

Datum: 04. 04. 2018

Z   A   P   I   S   N   I   K

15. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 22. 03. 2018 ob 18.00 uri v mali sejni sobi občine
Gorenja vas – Poljane.

Prisotni člani sveta: ga. Možina M., g. Štremfelj M., ga. Mlinar M., ga. Likar J., g. Peresciutti G.,
g. Homec S., g. Podobnik D., g. Pivk J., g. Kržišnik L.;

Ostali prisotni: tajnik KS g. Čadež Gašper;

Opravičeno odsotni: g. Kavčič V. in Mezeg S..

Predsednica sveta KS ga. Možina je najprej vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost ter
predlagala naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev izvršitve sklepov zapisnika 14. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 7.
12. 2017;

2. Letno poročilo 2017 - obravnava in potrditev zaključnega računa KS Gorenja vas, inventurne
komisije po stanju  na dan 31. 12. 2017 ter realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2017;

3. Informacija o obnovi – asfaltiranju cest v letu 2018;
4. Sprememba dvojnega grobnega polja v enojno grobno polje  na delu pokopališča v Leskovici

– Neža Razpet, Dolenji Novaki 40, 5282 Cerkno (zmanjšanje grobnega polja - vrsta N, št.
groba 13);

5. Razno - pobude in predlogi članov sveta KS, seznanitev s tekočimi aktivnostmi v KS.

Člani sveta so brez pripomb soglasno z dvigom rok potrdili dnevni red.

Ad 1.

Ad 1. - Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 13. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi
sklepi iz prve točke so izvršeni, oziroma so v izvrševanju.

- Svet KS Gorenja vas je ponovno po predhodnem ogledu situacije na terenu
obravnaval predlog odkupa zemljišča, kjer je svet KS dal pozitivno mnenje za odkup
zemljišča št. 2080/1, k. o. Hotavlje – javno dobro ( Hotavlje ), mejašu, oziroma
uporabniku zemljišča  Mateju Mohoriču, Hotavlje 85 A, 4224 Gorenja vas.

Ad 2.  Svet KS je sprejel Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2018 v
predloženi obliki, s tem, da se prihodki KS Gorenja vas zmanjšajo za 110.732,00EUR
(proračunski postavki 5371 – obnova LC in JP ter proračunska postavka 5021 –
odročni kraji) in bodo le-ti zajeti v finančnem načrtu občinskega proračuna Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2018.

Ad 3. Svet KS Gorenja vas je obravnaval predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za
leto 2017 ter sprejel naslednje pripombe katere so se posredovale na občino:
 Postavka 563 Obnova Fortunove brvi
Gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove Fortunove brvi je pridobljeno in že enkrat
podaljšano. Prebivalci KS Gorenja vas in ostali, ki gravitirajo na prehod reke Sore
preko Fortunove brvi (pokopališče) se stalno obračajo na KS in prosijo za čimprejšnjo
ponovno povezavo.  Zato KS Gorenja vas podaja predlog za dopolnitev na postavki
563 – Fortunova brv in sicer, da se v letu 2018 poleg razpisa in izbire izvajalca prične
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z gradnjo in dokonča v letu 2019 ter da se vrednost na postavki poveča za 20.000,00
EUR (vir iz naslova NUSZ).
 Postavka 45814 – Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture (pokopališče Gorenja

vas)
Za pokopališče Gorenja vas je bilo v letu 2016 kupljeno zemljišče z namenom
prestavitve poti izven pokopališča. V letu 2017 se je na starem delu pokopališča
obnovila – na novo tlakovala peš pot in opravila so se nujna vzdrževalna dela v poslovilnem
objektu. Za leto 2018 je predvidena prestavitev poti zunaj pokopališča, ki sedaj pelje
skozi novi del pokopališča in obnova ploščadi pred poslovilnim objektom.
Predvidena denarna sredstva na postavki ne zadoščajo za realizacijo načrtovanih del,
zato KS Gorenja vas podaja predlog, da se denarna sredstva na postavki povečajo za
15.000 EUR - KS že razpolaga s predračunom o potrebni višini sredstev (vir iz
naslova NUSZ).

 Postavka 872 – Kanalizacija Gorenja vas – Tabor, Dolenja Dobrava, Dobravšce
V letu 2018 je načrtovana prva faza izgradnje v Gorenji vasi – Tabor, v tekstualnem
delu proračuna naj se doda, da se po izgradnji v naselju Tabor, javna kanalizacija s
hišnimi priključki izvede na Dobravšcah (pet stanovanjskih hiš).

Ad 4.Svet KS Gorenja vas je sprejel sklep, kjer daje pozitivno mnenje za menjavo
zemljišča, in sicer:

- Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last nepremičnine (v skupni izmeri 1.745
m2):

o parc. št. 1261/2, 1355/19, 1370/1 in 1410/32, k. o. Leskovica, ki predstavljajo del lokalnih cest
Hotavlje – Kopačnica, odsek 100061, in Kopačnica – Leskovica – Dolenji Novaki, odsek
100071;

o parc. št. 1409/25, 1409/27 in 1409/28, k. o. Leskovica, ki predstavljajo del lokalne ceste
Kopačnica - Planina, odsek 100062;

o parc. št. 191/3, k. o. Hotavlje, ki predstavljajo del javne poti Hotavlje – Gorenja vas, odsek
600501;
- v zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi vlagatelj v last nepremičnine parc.

št. 1843/4, 1843/8, 1843/12 in 1843/14, k. o. Leskovica, v skupni izmeri 543 m2, ki so
opuščeno javno dobro.

Ad 5. Svet KS je potrdil prošnjo Janeza Rupar, Hlavče njive 8, 4224 Gorenja vas, z dne 18.
08. 2017 za spremembo dvojnega v  enojno grobno polje (vrsta  6, številka groba 29,
30).
Odpoved prične veljati z dnem 01. 01. 2018. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in
počisti tako, da bo grobno polje na razpolago drugemu najemniku.

Ad 6. Svet KS Gorenja vas je sprejel sklep, s katerim je potrdil  predlog za podelitev plakete v
letu  2017 Župniji Leskovica.

V mesecu septembru 2017 je bil redni letni sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti na temo
upravljanja in vzdrževanja komunalne infrastrukture v občini. Teme sestanka so bile: priprava
proračuna za redno letno asfaltiranje občinskih cest v letu 2018, tekoče vzdrževanje cest, plan
investicijskega vzdrževanja in preplastitev cest, izvajanje zimskega vzdrževanja cest.

Prav tako smo v mesecu novembru 2017 imeli sestanek  s predstavniki podjetja Marmor Hotavlje, kjer
smo se dogovorili, oziroma uskladili glede umiritve prometa skozi Marmor. Sprejeta je bila odločitev,
da se v letu 2018 (pomladi) označi cestišče, postavi prikazovalnik hitrosti in omeji promet skozi
Marmor na 40 km/h.

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je svet KS Gorenja vas sprejel naslednji

SKLEP :

1. Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 13. redne seje z dne 3. 10. 2017
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.



3

Ad 2.

Svet KS je na prejšnji seji sveta KS Gorenja vas že obravnaval predlog proračuna občine Gorenja vas
– Poljane za leto 2018. Na svetu KS so bile sprejete tri pripombe.

Vse pripombe na prvi predlog proračuna občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 so bile
posredovane na občino do zaključka javne obravnave, je povedala predsednica sveta KS ga. Možina.

Posredovane pripombe na I. predlog proračuna Občine GVP za leto 2018 so:

Postavka 563 Obnova Fortunove brvi

Gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove Fortunove brvi je pridobljeno in enkrat že podaljšano.
Prebivalci KS Gorenja vas in ostali, ki gravitirajo na prehod reke Sore preko Fortunove brvi
(pokopališče) se stalno obračajo na KS in prosijo za čimprejšnjo ponovno povezavo.  Zato KS Gorenja
vas podaja predlog za dopolnitev na postavki 563 – Fortunova brv in sicer, da se v letu 2018 poleg
razpisa in izbire izvajalca prične z gradnjo in dokonča v letu 2019 ter da se vrednost na postavki
poveča za 20.000,00 EUR (vir iz naslova NUSZ).

Postavka 45814 – Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture (pokopališče Gorenja vas)

Za pokopališče Gorenja vas je bilo v letu 2016 kupljeno zemljišče z namenom prestavitve poti izven
pokopališča. V letu 2017 se je na starem delu pokopališča obnovila peš pot in opravila so se
nujna vzdrževalna dela v poslovilnem objektu. Za leto 2018 je predvidena prestavitev poti zunaj
pokopališča, ki sedaj pelje skozi novi del pokopališča in obnova ploščadi pred poslovilnim objektom.
Predvidena denarna sredstva na postavki ne zadoščajo za realizacijo načrtovanih del, zato KS
Gorenja vas podaja predlog, da se denarna sredstva na postavki povečajo za 15.000 EUR - KS že
razpolaga s predračunom o potrebni višini sredstev (vir iz naslova NUSZ).

Postavka 872 – Kanalizacija Gorenja vas – Tabor, Dolenja Dobrava, Dobravšce

V letu 2018 je načrtovana prva faza izgradnje v Gorenji vasi – Tabor, v tekstualnem delu proračuna
naj se doda, da se po izgradnji v naselju Tabor, javna kanalizacija s hišnimi priključki izvede na
Dobravšcah (pet stanovanjskih hiš).

Ad 3.

Realizacijo finančnega načrta KS Gorenja vas je podala predsednica sveta KS ga. Možina.
Finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2017 je znašal 210.592,00 EUR, od tega večina sredstev
namenjena za investicije. Realizacija znaša 147.115,15 EUR, prevzetih obveznosti je še za 46.348,42
EUR, tako, da je preostanek prostih sredstev še v višini 17.128,43 EUR. Denarna sredstva bodo v
celoti porabljena, pričakujemo še situacijo za asfaltiranje – GGD Kranj ter račune za tekoče
obveznosti. Proračunsko leto se zaključi s plačili 31. decembra 2017.

V letu 2017 so se izvedla na cestnem programu, ki predstavlja največji delež finančnega načrta KS
Gorenja vas, naslednja dela:

- LP št. 996691 Žirovski vrh, odcep Plastuha; obnova v makadamu ter asfaltiranje, v dolžini cca
410 m;

- JP št. 600351  Hotavlje – Podgora; obnova v makadamu ter asfaltiranje, v dolžini cca 50 m;
- JP št. 600501, Hotavlje – Gorenja vas (Sestranska vas); obnova v makadamu ter asfaltiranje

(sanacija cestišča), v dolžini cca 250 m;
- LC št. 100151, Gorenja vas – Žirovski vrh (Javorč); sanacija cestišča (posedanje-preplastitev),

v dolžini cca 150 m;
- JP št. 600491 Hotavlje – Vresjak – Preserc; obnova v makadamu in asfaltiranje, v dolžini cca

50 m
- JP št. 600521 OŠ – Mihevk; obnova v makadamu, v dolžini 450 m;



4

- JP št. 601131 Suša – Jelovica; obnova v makadamu, v dolžini 850 m;
- LC in JP na območju KS Gorenja vas; eventuelni ostali odseki (sanacija cestišč).

V proračunu KS Gorenja vas za leto 2018 ne bo postavke 5371 Obnova LC + JP (invest.) in postavke
5021 Odročni kraji, ker bosta vključeni v občinski proračun Občine Gorenja vas – Poljane. Denarna
sredstva na teh dveh postavkah znašajo 113.688,00 EUR.

Na Občino je potrebno predložiti plan odsekov za asfaltiranje lokalnih in javnih poti, ki se bodo
financirala iz občinskih sredstev, predvidoma v letih 2019 – 2020.
KS Gorenja vas bo posredovala v izvedbo dva odseka in sicer LC Hotavlje – Kopačnica – Leskovica in
LC Gorenja vas – Hlavče njive.

V razpravi, ki je sledila, kjer so sodelovali člani sveta KS, ni bilo sprejetega sklepa.

Ad 4 - Razno.

1. V teku je Miklavževanje v Gorenji vasi, Hotavljah in Leskovici. Vrednost daril bo v isti višini kot
preteklo leto. Vsi otroci do prvega do desetega leta starosti bodo prejeli knjige in nekaj
sladkarij.

2. Pohodi v okviru veselega decembra bodo isti kot v preteklem letu, in sicer pohod na Brda in
Sv. Urban – Vinharje. Prav tako bo na Štefanovo, 26. decembra, Štefanov tek na Hotavljah.

3. V mesecu decembru 2017 je bil položen temeljni kamen za nov gasilski dom v Gorenji vasi.

4. Svet Krajevne skupnosti Gorenja vas je na svoji 14. redni seji, dne 7. 12. 2017, obravnaval
vlogo Zvonke Broder, Poljanska cesta 79, 4224 Gorenja vas, za vračilo plačila zakupa
enojnega grobnega polja iz leta 1991.

Pri gradnji poslovilnega objekta v Gorenji vasi in širitvi pokopališča so krajani plačevali
samoprispevek za gradnjo v letih 1989 – 1991. Poleg obveznega plačila samoprispevka je bila
krajanom dana tudi možnost vnaprejšnjega zakupa grobnega polja. Na KS Gorenja vas se
vodi evidenca vnaprejšnjih zakupnikov grobnega polja.

Brodar Zvonka, Poljanska cesta 79, Gorenja vas je v letu 1991 plačala vnaprejšnji zakup
enojnega grobnega polja. V letu 2017 ji je umrl mož Ludvik, odločili so se za pokop v družinski
grob »Brodarjevih« - obstoječe grobno polje, ki je že bilo v uporabi. Zaradi te spremembe
prosi za vračilo vnaprej zakupljenega grobnega polja iz leta 1991.

SKLEP:

Svet KS Gorenja vas sprejme sklep, da se vlagateljici Zvonki Brodar, Poljanska cesta 79,
4224 Gorenja vas, odobri povračilo stroškov vnaprejšnjega zakupa enojnega grobnega polja
na novem delu pokopališča Gorenja vas, po ceni, ki je veljala na dan 31. 12. 2017, v znesku
123,93 EUR (cenik občina Gorenja vas – Poljane za leto 2017).

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

5. Ponovno je bila izpostavljena dograditev javne razsvetljave na delu Blegoške in Gregorčičeve
ulice – osvetlitev stopnic. Pri tem posegu je težava zaradi izvedbe priklopa oziroma odvzema
električne energije za javno razsvetljavo.

Predsednica sveta KS ga. Možina je podala besedo županu občine GVP g. Čadežu.

Župan občine se je najprej vsem članom sveta KS zahvalil za opravljeno delo v letu 2017.
V nadaljevanju je povedal, da se je uredila (označila) pešpot od Sokolskega doma do Kmetijske
zadruge v Gorenji vasi in označila so se dodatna parkirišča ob cesti. Označbe parkirišč za osebna
vozila so zaenkrat začasna. V kolikor se bodo parkirišča pokazala kot ustrezna, bodo ostala za stalno.
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Pri gradnji športne dvorane v Gorenji vasi so bile prve štiri mesece velike težave z izvajalcem del.
Sedaj so stvari bolje stekle, sama izgradnja in dokončanje del je znotraj terminskega plana. V mesecu
februarju, oziroma najkasneje marca 2018 je predvidena streha dvorane, je še povedal župan občine
g. Čadež.

Na državnem cestnem programu je stanje sledeče: Pričela so se dela na RC Gorenja vas – Todraž,
odsek Gorenja vas – Dolenja Dobrava. Odsek Gorenja vas – Dolenja Dobrava je razdeljen v tri faze.
Gradnja se je začela za prvo in tretjo fazo, in sicer prva faza Gorenja vas – gostilna Jager in tretja faza
od križišča za Dobravšce do Mrzlika. Druga faza skozi vas bo stala, dokler ne bodo urejena lastniška
razmerja. Za prvo in tretjo fazo je bilo izbrano podjetje Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj. Rok
dokončanja del je september 2018.  Istočasno se že projektira regionalna cesta Dolenja Dobrava –
Todraž, od Mrzlika do Todraža.
Prav tako se že projektira del regionalne ceste Gorenja vas – Hotavlje skupaj z krožiščem na
Hotavljah.

V dolini Kopačnici je lastnik objekta pri Topličarju letos odstranil oba objekta. Na delu kamnoloma pri
Topličarju se predvideva gradnja bazena.

Ga. Likar Jasmina je vprašala, kako kaže z nadaljevanjem projektiranja objekta šole v Leskovici.
Idejna zasnova je bila narejena in potrjena na svetu KS.

Župan je dejal, da za nadaljevanje projektiranja sredstev ni, ker ima prioriteto športna dvorana Gorenja
vas. Predlaga, da se v letu 2018 izvede javno razgrnitev idejne zasnove večnamenskega objekta v
Leskovici in povabi krajane, da podajo pripombe, predloge.

Župan je predlagal, da se v okviru KS Gorenja vas pristopi k izdelavi zbornika oziroma zapisu časa ter
dela in življenja v preteklosti pa do današnjih dni.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisal:                                                                                 Predsednica sveta KS
Gašper ČADEŽ                                                                     Mirjana MOŽINA, l. r.


