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Z A P I S N I K  

 

24. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 19. 4. 2018, 

ob 19.00 uri, v sejni sobi občine Železniki. 

 

Prisotni: 

Člani občinskega sveta: 

SLS:  Mirko BERCE, Jernej BEŠTER, Jurij DEMŠAR, Erika DROBNIČ, Primož 

Pintar, Julijana PREVC, Božo PREZELJ, Matej ŠUBIC, Tomaž 

WEIFFENBACH  

SDS: Tomaž DEMŠAR, Branka PETRINA KREK /do 22.24/, Miran ŠTURM 

SD:  Leopold NASTRAN, Jože PREZL 

NSi:  Roman MEGUŠAR 

PREMIK:        Matej MARKELJ 

  

Ostali prisotni: 

Župan:     mag. Anton LUZNAR 

Dir.obč.uprave:    Jolanda PINTAR  

Višja svetovalka za proračun,  

finance in gospodarstvo:   Cirila TUŠEK 

Višji svetovalec za investicije:  Peter KOŠIR  

Višji referent za komunalo:   Darko GORTNAR 

Svetovalka za družbene dej.:  Martina LOGAR  

Višja svetovalka za komunalo:  Saša LAZAR /do 21.46/ 

Višja referentka za gospodarstvo: Valerija ŠTIBELJ /do 21.11/ 

Komandir Policijske postaje Šk.Loka: Sašo ENIKO /do 19.30/ 

Vodja projekta CITIZENS4EUROPE: Andreja RAVNIHAR MEGUŠAR /do 19.47/ 

Novinarki:  Gorenjski glas – Ana ŠUBIC  

  Radio Sora – Andreja ČAMERNIK 

Odsotni: 

Član občinskega sveta:   Peter GORTNAR - opravičil 

Načelnik UE Šk. Loka:       mag. Bojan MIKLAVČIČ - opravičil 

Novinarji: Delo, RTV Slovenija, Dnevnik 

Poslanec v DZ RS:    Žan MAHNIČ 

 

 

Zapisnik je pisala Jolanda Pintar. 

(zvočni zapis seje je dostopen na spletni strani občine Železniki 

http://www.zelezniki.si/objava/134592 oziroma pod »organi občin, občinski svet, 

seje občinskega sveta, 24. redna seja občinskega sveta občine Železniki«) 

 

24 redno sejo občinskega sveta je začel župan Anton Luznar, ki je pozdravil vse 

prisotne in jih obvestil, da se seja zvočno snema in da bo zvočni zapis seje 

objavljen na občinski spletni strani.  

Z glasovalnimi napravami je bila preverjena sklepčnost, prisotnih je bilo 16 

svetnikov od 17. 

 

Župan je prebral predlagani dnevni red seje. 

Razprave ni bilo. 

 

331. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 15, proti 0), da se 5. točka  

dnevnega reda »Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah 

Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2018«, sprejme po skrajšanem 

postopku. 

 

http://www.zelezniki.si/objava/134592
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332. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) dnevni red 24. 

redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 22.2.2018, s trinajstimi 

točkami dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta občine Železniki z  

    dne 22.2.2018  
2. Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Železniki v   

    letu  2017 

3. Predstavitev evropskega projekta CITIZENS4EUROPE: Evropske  

    migracije 

4. Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

   - imenovanje članov v Svet javnega zavoda Ratitovec 

   - imenovanje člana Nadzornega sveta Toplarne, d.o.o. Železniki 

5. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o  

    proračunu občine Železniki za leto 2018, po skrajšanem postopku (prvi   

    rebalans) 

6. Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine   

    Železniki za leto 2017 

7. Prva obravnava predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v občini   

    Železniki 

8. Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti 

9. Obravnava predloga in sprejem sklepa o prodaji delnic Gorenjske banke,   

    d.d. Kranj 

10. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja: 

    - Poročilo o delu koncesionarja Saubermacher Slovenija, d.o.o. na  

       področju obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v občini   

       Železniki v letu 2017 

    - Potrditev Elaborata koncesionarja Saubermacher Slovenija, d.o.o. o  

       oblikovanju cen storitev OGJS  obdelave in odlaganja komunalnih  

       odpadkov v občini Železniki v l. 2018 

    - Poročilo o delu koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju  

       ravnanja z odpadki (zbiranje odpadkov) v občini Železniki v letu 2017 

    - Potrditev Elaborata koncesionarja Loška komunala, d.d. o oblikovanju  

       cen storitev OGJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v  

       občini Železniki v letu 2018 

    - Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2017 

    - Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne OGJS oskrbe s  

       pitno vodo za l.2018 in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  

       odpadne vode za l.2018 za območje občine Železniki 
11. Poročilo odbora za družbene dejavnosti: 

    - Poročilo o poteku službe za pomoč na domu za leto 2017 in predlog za   

      soglasje k uskladitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2018 

    - Zagotovitev dodatnih oddelkov vrtca 

    - Poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2017  

12. Župan sporoča 

13. Vprašanja in pobude 

 

 

K točki 1 (zvočni zapis: 00:05:50 h) 

Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta občine Železniki z   

dne 22.2.2018  

  

Razprave ni bilo. 

333. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 16, proti 0) zapisnik 23. redne 

seje občinskega sveta občine Železniki z dne 22.2.2018, brez pripomb. 
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K točki 2 (00:06:52) 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Železniki v 

letu  2017 

 

Poročilo je podal komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko. 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Branka Krek Petrina, Jernej Bešter, Jurij 

Demšar: Jože Prezl; odgovarjal je komandir) 

 

334. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da se je seznanil s 

Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine 

Železniki v letu 2017. 

 

 

K točki 3 (00:26:57) 

Predstavitev evropskega projekta CITIZENS4EUROPE: Evropske migracije 

 

Poročilo je podala vodja projekta CITIZENS4EUROPE: Evropske migracije Andreja 

Ravnihar Megušar. 

 

(k razpravi sta se prijavila in razpravljala: Tomaž Weiffenbach in Jože Prezl; 

odgovorila je vodja projekta) 

 

335. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da se je seznanil s 

predstavitvijo evropskega projekta CITIZENS4EUROPE: Evropske 

migracije. 

 

 

K točki 4 (00:48:16) 

Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

   - imenovanje članov v Svet javnega zavoda Ratitovec 

   - imenovanje člana Nadzornega sveta Toplarne, d.o.o. Železniki 

 

Obrazložitev je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja Mirko Berce. Komisija je imela 17. sejo dne 27.3.2018. 

 

- imenovanje članov v Svet javnega zavoda Ratitovec 

Razprave ni bilo. 

 

336. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 14, proti 1), da se v Svet 

Javnega zavoda Ratitovec za naslednji 4-letni mandat, 2018-2022, 

imenujejo naslednji: 

- kot predstavniki ustanovitelja občine Železniki,  

1. Boris Benedičič, Dašnica 28, Železniki - predstavnik KRAJEVNE 

SKUPNOSTI ŽELEZNIKI 

2. Anže Kavčič, Log 65, Železniki – za področje ŠPORTA  

3. Mateja Markelj, Na plavžu 6, Železniki – za področje MUZEJSKE 

DEJAVNOSTI  

4. Julijana Prevc, Dolenja vas 80, Selca – za področje TURIZMA 

 

- kot predstavniki uporabnikov in zainteresirane javnosti,  

5. Boris Kavčič, Dražgoše 74, Železniki – za področje ŠPORTA  

6. Rok Pintar, Dražgoše 14, Železniki – za področje KULTURE  
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7. Marko Čenčič, Selca 74, Selca – za področje TURIZMA  

8. Matej Markelj, Log 31, Železniki – za področje MLADINSKIH 

DEJAVNOSTI 

 

- imenovanje člana Nadzornega sveta Toplarne, d.o.o. Železniki 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Miran Šturm, odgovoril je Mirko Berce, Jože 

Prezl-replika, Tomaž Demšar-replika) 

 

337. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 13, proti 1), da se za člana 

Nadzornega sveta Toplarne, d.o.o. Železniki kot predstavnika občine 

Železniki, se za 4-letni mandat, 2018-2022, imenuje: 

 Mohor Markelj, Dašnica 84, Železniki. 

 

 

K točki 5 (01:00:20) 

Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu 

občine Železniki za leto 2018, po skrajšanem postopku (prvi rebalans) 

 

Obrazložitev je podala višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila 

Tušek.  

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Branka Krek Petrina, Erika Drobnič, Julijana 

Prevc, Miran Šturm, Tomaž Demšar, Jože Prezl, odgovarjali so župan, Cirila Tušek, 

Peter Košir, Darko Gortnar; Jože Prezl-replika, ) 

 

338. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 14, proti 0) Odlok o 

spremembah odloka o proračunu občine Železniki za leto 2018, v 

predloženi vsebini (prvi rebalans). 

 

 

K točki 6 (02:02:45) 

Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine  

Železniki za leto 2017 

 

Obrazložitev zaključnega računa proračuna občine Železniki za leto 2017 je podala 

višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila Tušek. 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Tomaž Demšar, odgovoril mu je župan) 

 

339. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0) Zaključni račun 

proračuna občine Železniki za leto 2017. 

 

 

K točki 7 (02:12:09) 

Prva obravnava predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v občini  

Železniki 

 

Obrazložitev je podala predsednica odbora za gospodarske dejavnosti Erika 

Drobnič. Predlog odloka je že obravnaval odbor in podal pripombe. 

 

(k razpravi sta se prijavila in razpravljala: Tomaž Demšar in Primož Pintar; Leopold 

Nastran-replika, odgovorila je Valerija Štibelj) 
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340. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0), da je občinski 

svet opravil prvo obravnavo predloga Odloka o turistični in promocijski 

taksi v občini Železniki. Podane pripombe naj se v čim večji meri vključijo v 

predlog odloka za drugo obravnavo. 

 

 

K točki 8 (02:25:26) 

Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti 

 

Odbor se je sestal na 16. redni seji dne 3.4.2018.  Poročilo je podala predsednica 

Erika Drobnič. 

 

 

K točki 9 (02:29:32) 

Obravnava predloga in sprejem sklepa o prodaji delnic Gorenjske banke,  

d.d. Kranj 

 

Obrazložitev je podala višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila 

Tušek. V gradivu je bil posamični program prodaje finančnega premoženja 171 

delnic Gorenjske banke, d.d. Kranj, prihodek je zajet v rebalansu 2018.  

 

(k razpravi sta se prijavila in razpravljala: Miran Šturm in Tomaž Demšar; 

odgovorila sta Cirila Tušek in župan) 

 

341. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) posamični 

program prodaje finančnega premoženja občine Železniki, to je 171 delnic 

Gorenjske banke, d.d. Kranj. 

 

 

K točki 10 (02:32:03) 

Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja: 

 

Odbor se je sestal na 17. seji dne 5.4.2018. Poročilo je podal predsednik Jernej 

Bešter. 

 

Poročilo o delu koncesionarja Saubermacher Slovenija, d.o.o. na področju obdelave 

in odlaganja komunalnih odpadkov v občini Železniki v letu 2017 

Razprave ni bilo. 

 

342. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 15, proti 0) Poročilo o 

opravljanju lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v občini Železniki v letu 2017, ki ga je pripravil 

izvajalec Saubermacher Slovenija, d.o.o.. 

 

Potrditev Elaborata koncesionarja Saubermacher Slovenija, d.o.o. o oblikovanju cen 

storitev OGJS  obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v občini Železniki v l. 

2018 

Razprave ni bilo. 
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343. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 15, proti 0) Elaborat o 

oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb: obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 

občine Železniki v letu 2018, ki ga je pripravil izvajalec Saubermacher 

Slovenija d.o.o. Murska Sobota, marec 2018. 

 

Poročilo o delu koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju ravnanja z 

odpadki (zbiranje odpadkov) v občini Železniki v letu 2017 

Razprave ni bilo. 

 

344. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 14, proti 0) Poročilo o delu 

koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju ravnanja z odpadki v 

letu 2017 na območju občine Železniki. 

 

Potrditev Elaborata koncesionarja Loška komunala, d.d. o oblikovanju cen storitev 

OGJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Železniki v letu 2018 

Razprave ni bilo. 

 

345. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 15, proti 0) Elaborat o 

oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Železniki, 

za leto 2018 ki ga je pripravil ponudnik Loška komunala, d.d. Škofja Loka, 

marec 2018. 

 

Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2017 

Razprave ni bilo. 

 

346. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 15, proti 0) Poročilo o 

aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2017. 

 

Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne OGJS oskrbe s pitno vodo za 

l. 2018 in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za l.2018 

za območje občine Železniki 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Tomaž Demšar; odgovorila je Cirila Tušek) 

 

347. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 13, proti 2) Elaborat o 

oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo 2018 za območje občine Železniki in Elaborat o 

oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2018 za 

območje občine Železniki, ki ju je pripravila Občina Železniki – Režijski 

obrat. 

 

 

K točki 11 (02:36:10) 

Poročilo odbora za družbene dejavnosti: 

 

Odbor se je sestal na 18. seji dne 4.4.2018. Poročilo je podal predsednik Leopold 

Nastran. 
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Poročilo o poteku službe za pomoč na domu za leto 2017 in predlog za soglasje k 

uskladitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2018 

Razprave ni bilo. 

 

348. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 13, proti 0) poročilo Centra 

slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka o poteku službe za pomoč na 

domu za leto 2017 in analiza ankete socialne oskrbe na domu v letu 2017. 

Občina Železniki daje soglasje k uskladitvi cene storitve pomoči na domu, 

ki jo je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 

varstvenih storitev predlagal izvajalec Center slepih, slabovidnih in 

starejših Škofja Loka. Stroški vodenja od 1. 4. 2018 znašajo povprečno 

483,42 evrov mesečno, stroški za neposredno socialno oskrbo (za 1,75 

oskrbovalke) pa glede na obseg opravljenega dela povprečno 3.472,87 

evrov mesečno. Ekonomska cena storitve pomoč na domu za leto 2018 

znaša 20,55 evrov na uro, cena za uporabnika pa 5,00 evrov na uro. 

 

Zagotovitev dodatnih oddelkov vrtca 

(k razpravi se je prijavila in razpravljala: Julijana Prevc) 

 

349. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0), da naj občina 

skupaj z Osnovno šolo Železniki oziroma vrtcem do 1.9.2018 poišče 

ustrezno rešitev za organizacijo nujno potrebnih dodatnih oddelkov vrtca. 

 

Poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2017  

Razprave ni bilo. 

 

350. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0) poročilo o delu 

Javnega zavoda Ratitovec za leto 2017. 

Program dela s finančnim načrtom za leto 2018 naj se obravnava na 

naslednji seji, ko bo usklajen z rebalansom proračuna za leto 2018. 

 

 

K točki 12 (03:30:28) 

Župan sporoča 

 

Župan mag. Anton Luznar:  

Kanalizacija Studeno: Na Studenem so že zgradili dobršen del tlačnega 

kanalizacijskega voda, zemeljska dela bodo zaključena do konca aprila. Vzporedno 

Elektro Gorenjska zakopava tudi električni kabel. V maju bodo dostavili črpališče, 

priključki za stranke pa se bodo začeli izvajati od junija dalje. Izvajalec je podjetje 

Lavaco. Ko bo kanalizacija zgrajena, bo omogočen priklop 30 objektom.  

Gradnja komunalne infrastrukture v Dašnici: Ta teden poteka zakoličba raznih 

vodov, v naslednjem tednu naj bi začeli z gradnjo, ki bo predvideno trajala 2 

meseca. Obnovili bomo fekalno kanalizacijo in vodovod, kar bo prek režijskega 

obrata in lahko poračunavamo davek, obnovili bomo meteorno kanalizacijo in 

zgradili pločnik ter obnovili odsek lokalne ceste. Tudi tu je izbrani izvajalec Lavaco, 

ocenjena vrednost investicije je približno 230.000 EUR.  

Obnova zunanjosti plavža je predvidena za maj do sredine junija. Plavž bodo v 

celoti očistili, obnovili bodo fuge in očistili kovinske dele, ocenjena vrednost je 

30.000 EUR. 

Ureditev Racovnika bo v poletnih mesecih (izvajalec Lavaco, vrednost del okrog 

160.000 EUR). 
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Pločnik v Dolenji vas – gradnja se bo nadaljevala predvideno 7. maja, in sicer 

naprej od Španove domačije, po desni strani proti Škofji Loki. V bližini lokala se bo 

zgradil prehod za pešce, uredila se bo tudi javna razsvetljava. Izvajalec je 

Eurograd, dela se bodo izvajala ob polovični zapori s semaforjem. 

Za rekonstrukcijo ceste Podlonk – Prtovč je izbrani izvajalec Mapri proasfalt, dela 

bodo potekala v maju in juniju, vrednost investicije je 190.000 EUR, sofinanciranja 

bo 182.251 EUR. 

Naslednja bo rekonstrukcija lokalne ceste Tajnetova žaga – Potok, tudi tu je izbrani 

izvajalec Mapri proasfalt, dela bodo potekala v juliju in avgustu, vrednost investicije 

je 156.000 EUR, sofinanciranje s strani ministrstva za gospodarstvo bo v višini 

150.000 EUR. 

Asfaltiranje občinskih cest bo izvajala Gorenjska gradbena družba, cene po razpisu 

so nekaj višje kot smo načrtovali. Prvo asfaltiranje bo v drugi polovici maja, to je 

preplastitev javne poti v Dražgošah s finim asfaltom in asfalt do Zagloba, v 

jesenskem času pa se bo asfaltirala tudi javna pot Jemec – Pagon v Davči, kjer se 

trenutno dela priprava. 

V petek smo si vsa gradbišča na cesti v Sorico ogledali s predstavniki GGD, d.d., z 

nami je bil prvič tudi novi direktor Stanislav Remic. Na odseku križišče – Podrošt 

gradnja obrežnega zidu lepo napreduje, na odseku pod Sorico, pri spomeniku Ivanu 

Groharju, delata dve ekipi in napovedujejo, da bo v celoti zaključeno v avgustu 

letos, na odseku od križišča Podrošt do že rekonstruirane ceste bodo od prvega 

ovinka navzdol, takoj po praznikih, zabili zagatnice po sredini ceste, na zgornji 

strani proti bregu bodo cesto nekoliko razširili, ker tam kasneje pride oporni zid in 

na tem zgornjem delu bodo vzpostavili izmenično enosmerni promet s semaforjem, 

na spodnjem delu pa bodo naredili prostor za vrtalno mašino, da bodo lahko začeli 

vrtati za pilote. S to rešitvijo načrtujejo, da bodo privarčevali 2 meseca. V teh dveh 

mesecih pa naj bi se zaključila sanacija na zgornji cesti od Petrovega Brda do table, 

ki označuje občino Železniki, v dolžini 2 kilometrov. Za sanacijo usada, ki je nastal 

v jesenskem času, imajo že pogodbo z Direkcijo. Računajo, da bo to narejeno do 

meseca julija, potem bodo pa vzpostavili promet čez to cesto kot obvozno cesto za 

Sorico. Načrtujejo, da bodo vsa dela zaključili do jeseni, vsaj v grobem asfaltu. 

V občini Železniki je bila čistilna akcija prejšnjo soboto, imela je veliko udeležencev, 

nabralo pa se je manj odpadkov kot v preteklem letu, to je 1.200 kg. 

Dom starejših: Prijava za koncesijo je bila oddana na razpisu do konca oktobra 

2017 in takrat je bilo obljubljeno, da bodo rezultati razpisa v marcu 2018, vendar 

jih še do danes ni. V okviru grozda smo organizirali dve akciji, in sicer nas je 19. 

marca sprejela varuhinja človekovih pravic v Ljubljani, 27. marca pa smo 

organizirali tiskovno konferenco na Inštitutu Antona Trstenjaka. Uradni odgovor s 

strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je, da so podelili 224 mest s 

takojšnjim izvajanjem dejavnosti, za preostalih 676 mest, kjer je bil odložni pogoj, 

pa razpis še poteka in bo zaključen v drugi polovici letošnjega leta.  

21. marca je bila v Železnikih organizirana predstavitev protipoplavnih ureditev, 

prisotni so bili predstavniki ministrstva za okolje in prostor, direkcije za vode, 

direkcije za infrastrukturo, projektanti vodnih ureditev, cestnih ureditev, več ekip 

odkupovalcev zemljišč, udeležilo se je  okrog 160 občanov. Predstavili so trenutno 

stanje projektov, začeli so s prvimi geodetskimi izmerami, z ureditvami 1. Faze naj 

bi se pretočnost skozi Železnike povečala iz 120 m3/s na 190 m3/s, kar pa še ni 

dovolj za 100-letne vode. Zato je potreben zadrževalnih pod Sušo. Najbrž bodo šli v 

pridobitev delnega gradbenega dovoljenja in začeli bodo graditi od Alplesa 

gorvodno. Najtežji zalogaj bo na trasi, kjer poteka tudi obvozna cesta. 

Direktor podjetja Niko Železniki Rado Čuliberk je bil eden od letošnjih devetih 

nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke, za 

kar mu čestitamo. 
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Podžupan Matej Šubic:  

Ob koncu februarja sem bil na letnem občnem zboru planinskega društva za Selško 

dolino Železniki, ki šteje preko 470 članov, pod vodstvom Alojzija Lotriča, ki z 

veliko ekipo vestnih sodelavcev skozi leto pripravi veliko dejavnosti na področju 

gorništva in pohodništva v naši občini. Oskrbujejo in vzdržujejo tudi Krekovo kočo 

na Ratitovcu. Ob konicah se na Prtovču srečujejo z veliko problematiko 

pomanjkanja parkirnih mest.  

Tudi območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Škofja Loka je organiziralo 

redno letno zasedanje. V tem združenju so vključeni iz vsej štirih občin Upravne 

enote Škofja Loka. Lani smo jim pomagali pri nakupu svečanih uniform. 

V letošnjem letu Vrtec Železniki praznuje 50-letnico delovanja in 21. marca so imeli 

Dan odprtih vrat v Železnikih in v Selcih. Z Martino Logarjevo sva si pobliže 

ogledala delovanje obeh vrtcev. 

PGD Železniki v letošnjem letu praznuje 120-letnico delovanja. V mesecu marcu so 

pripravili tradicionalno prireditev Bodimo vsi nocoj gasilci. Ves izkupiček tega večera 

bodo namenili za novo cisterno. 

Na velikonočni ponedeljek je bila prireditev Šivanje kovtrov, ki sta jo organizirala 

Turistično društvo Železniki in KUD France Koblar, in sicer so po 40 letih spet 

obudili to dediščino, kar je zelo pohvalno. 

6. marca sta našo občino obiskala evropska poslanka Romana Tomc in poslanec DZ 

RS Žan Mahnič. Povabljen sem bil na okroglo mizo, ki jo je pripravila stranka SDS, 

na temo uspešnega gospodarstva v naši dolini. Velika škoda je, da v vseh 4 letih 

poslanec Žan Mahnič ni niti enkrat uspel priti na sejo občinskega sveta, na katere je 

bil vabljen. Upam, da bo poslanka ali poslanec, ki bo v naslednjem sklicu zastopal 

našo dolino, prekinil/a to prakso. 

 

 

K točki 13 (03:54:52) 

Vprašanja in pobude 

 

Primož Pintar: Gradnja na cesti do vasi se bo zaključila, morali bi nadaljevati še 

skozi vas s pločnikom in avtobusno postajo ter vsem, kar paše zraven; za idejni 

projekt bi morali zagotoviti sredstva. 

Če se dela v Železnikih obvoznica,  naj se najde obvoz tudi za Smolevo, če so take 

težave.  

Tomažu se opravičujem za pink ponk mize. 

Župan: Veliko možnosti za obvoz za Smolevo ni; ko se bo porušil obstoječi most in 

se bo gradil nov, bo obvoz preko Ojstrega Vrha, Golice in nazaj na Selca. Takrat se 

bo ta podjetnik tudi moral prilagoditi situaciji in za ta obvoz uporabljati manjše 

tovornjake. 

 

Erika Drobnič: To zadevo sem že izpostavljala, prosim za urgiranje, veliko kamenje 

pri nas na cesto še vedno pada; upam, da ne bo katastrofa tista, ki bo spodbudila, 

da se bo to uredilo. Zanima me še glede drevja, ki je po tistem vetru letos ostal 

gor, skoraj na pol visi čez rob – ali to kdo nadzoruje? 

Po Železnikih se govori, da so se znižali pogoji za direktorja JZR zato, da bom lahko 

jaz kandidirala. Rada bi povedala, da jaz pogoje, 7. stopnja izobrazbe in dva jezika, 

že zdaj izpolnjujem, zato jih zaradi mene ni potrebno spreminjati. Tisti, ki je to dal 

ven, ima najbrž kandidata, ki ne izpolnjuje teh pogojev. S pravimi argumenti nas 

bo tudi tak kandidat vse prepričal in ga bomo podprli. Mojega imena prosim ne 

zlorabljajte več. 

 

Roman Megušar: Kaj z reklamacijo tlaka na trgu pred cerkvijo sv. Antona? 

V kakšnem stanju so zdaj pogovori prebivalcev Prtovča in občine glede parkiranja 

na Prtovču? 
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Župan: Glede parkiranja na Prtovču smo imeli sestanek, kjer je bilo rečeno, da se 

bodo poskušali planinci in lovci dogovoriti, da bi uredili dodatno parkirišče pri lovski 

koči na Toli. Danes sem dobil sporočilo, da so se to dogovorili in da nas ponovno 

vabijo na sestanek naslednjo sredo na terenu. Glede na to, da je letos v proračunu 

velika investicija 190.000 EUR na tem območju, občina ne more sodelovati pri 

širitvi parkirišč, lahko pa odmerimo javno pot Prtovč-lovski dom, ki poteka po privat 

zemljiščih, da bi čim prej prišli do asfalta in bi bili s tem boljši pogoji za parkiranje.. 

 

Miran Šturm: Mene je sokrajanka prosila, da podam eno vprašanje in eno pobudo. 

Ali je možno v Dašnici na cesti, ki je širine 5 metrov, narisati po sredi črtkano črto? 

Ljudje vozijo zelo po sredi in včasih se komaj dva srečata. Če bi bila črta, bi vsak 

vozil po svoji strani. 

Ko se bo delal pločnik v Dašnici, ali se lahko spotoma popravi še luknjast  betoniran 

pločnik na obeh mostovih, ker je nevarnost, da se lahko kdo spotakne; drugi most 

tudi osvetljen ni. 

 

Julijana Prevc: Prosim, da občina opozori občane, da ne odlagajo odpadkov v ali ob 

potoke in Soro. Nekateri nimajo kompostnika in potem plevel, veje sadnega drevja, 

kamenje z vrta in ostanke hrane odlagajo na tak način, kar občasno povzroči 

zamašitev pretoka, ob večjem deževju pa lahko povzroči tudi poplavljanje. Odrasli 

bi morali biti vzgled otrokom.  

 

Jože Prezl: Ali so bile opravljene kakšne meritve sevanja oddajnika za mobitel na 

objektu občine? 

Jolanda Pintar: Ko je Mobitel zaprosil Alples za postavitev antene, so tudi nas 

seznanili s študijo glede sevanja, kasneje leta 2007 pa so bile izvedene meritve v 

okviru pilotnega projekta Forua EMS, kjer so za 1 teden pri sosednji hiši postavili 

merilno napravo; dobili smo poročilo. Iz vseh teh dokumentov izhaja, da je sevanje 

daleč pod mejami, ki jih določa uredba. 

 

Tomaž Weiffenbach: V imenu TD Železniki in KUD-a France Koblar se zahvaljujemo 

vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri projektu Kovtre šivat, ki bo, upam, postal 

stalnica in posebno kulturno doživetje za Železnike; naslednje leto bo 22.4.2019. 

Posvet, ki je bil glede obvoznice v Železnikih, je bil v redu; prosim za kontaktni mail 

oziroma za kontaktno osebo, na katero se lahko občani obračajo za dodatna 

vprašanja? Predvidevam, da bo to občina, ki bo potem pravim ljudem naprej 

poslala ta vprašanja. 

Na Racovniku je nova prometna ureditev, glavna cesta je poslala slepa ulica, 

nekateri na Racovniku s tem niso zadovoljni, postavljena sta samo dva znaka, stop 

znak in pa znak za prednostno cesto, ni ogledala, ni prave prometne signalizacije. 

Potrebno bi bilo pregledati zadevo, če je smiselno, da je tako kot je zdaj. 

Glede križišča na Češnjici, ki je bo prenavljal, bi bilo dobro, da občina obvesti vse 

vpletene pred samo gradnjo, to so sosedi, bližnji, tisti, ki delujejo na tem odseku, 

da ne bo med gradnjo prihajalo do slabe volje.  

Koliko je bilo v letu 2017 prihranka pri poštnih storitvah glede pošiljanja položnic za 

komunalne storitve preko maila? Mislim, da je bil strošek prejšnja leta 8.000,00 

EUR. 

Prosim, da je sanacija plavža res zaključena sredi junija, da se ne bi potegnilo do 

konca junija. 

 

Tomaž Demšar: Glede mobitel pretvornikov lahko povem, da kjer je mobitel  prvi 

postavil pretvornik, oni ne dovolijo v radiju 150 m nobenemu postaviti hiše. 

Glede vej od obrezovanja drevja lahko povem, kako imamo urejeno na Rudnu: jaz 

imam doma ogrevanje na sekance in pred vasjo imamo lokacijo, kamor večina 

odlaga take veje na kup, ki se uporabijo za sekance. Tako bi lahko uredili tudi v 

Dolenji vasi. 
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Prvič smo dobili vpogled, koliko naša društva dobijo denarja od občine, to je 

305.000,00 EUR. Ene vasi so zelo inovativne, ena vas ima celo 7 društev, takih, da 

sta dva, trije z isto dejavnostjo, je veliko, čeprav gre za relativno mahne vasi. 

Vsa zadeva sej e začela zaradi društva Žverca, tukaj vidimo, da je po prihodku od 

83 društev na 70 mestu, to je na 13 mestu po višini prihodkov, daleč višje kot 

določena društva, ki so zelo aktivna. V zvezi z mački smo prejeli poročila, ki niso 

usklajena. V mailu, kjer je bilo poročilo za 2016, je bilo navedeno, da je bilo 15 

mačkov, v današnjem gradivu je navedeno 22 mačkov, od Valerije sem dobil po 

mailu dobavnice – za leto 2017 8 mačkov, v današnjem gradivu pa je navedeno 21 

mačkov iz občine Železniki.  To preverite in naredite nadzor.   Te mački so nas lani 

stali 4.344,00 EUR, tisti, ki poznate delovanje društev, lahko pogledate, kateri so 

dobili krepko manj, pa so zelo aktivna društva., npr. Kinološko društvo Železniki je 

dobilo dobrih 200,00 EUR.  

Hočem, da se ti podatki uskladijo, koliko mačkov je bilo dejansko, občina in Žverca 

naj to uskladita za 5 let nazaj in denar, kar so nam zaračunali preveč, naj vrnejo v 

proračun  ali pa naj zaprejo.  

Kdaj in kje je bil objavljen razpis za delovanje tega društva, da smo se mi prijavili 

na ta razpis ali pa da so se oni prijavili na naš razpis, da opravljajo to dejavnost za 

nas. Ali je bila kar VIP pogodba? 

 

Glede prestavitve Petrolskega servisa je občina dobila korekten odgovor. Poznajo, 

da trenutno veljavni OPN ne predvideva lokacije, kjer bi bila možna gradnja 

bencinskega servisa.  Predlagam, da se  poiščejo lokacije za take dejavnosti – 

prestavitev Petrola, za dodatne obrtne cone, primerna lokacija za dom starostnikov 

ipd. 

 

 

Župan se je vsem zahvalil za obisk in sodelovanje. 

Sejo je zaključil ob 22.42 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                            Predsedujoči: 

Jolanda PINTAR                                                     župan mag. Anton LUZNAR 

 

 

Št.: 015-3/2018-007 

     


