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Z A P I S N I K  

 

7. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 26.9.2019, ob 

19.00 uri, v sejni sobi občine Železniki. 

 

Prisotni: 

Člani občinskega sveta: 

SLS: Aleš BERTONCELJ, Jurij DEMŠAR, Alenka LOTRIČ, Primož PINTAR, 

Julijana PREVC, Božo PREZELJ, Matej ŠUBIC, Tomaž WEIFFENBACH 

SDS: Tomaž DEMŠAR, Branka PETRINA KREK, Miran ŠTURM /od 19.23 

dalje/ 

SD:  Zora BONČA, Jože PREZL 

NSi:  Janez THALER, Franc TUŠEK  

LEVICA: Blaž VRHUNC 

 

Ostali prisotni: 

Župan:     Anton LUZNAR 

Dir.obč.uprave:    Jolanda PINTAR  

Višja svetovalka za proračun,  

finance in gospodarstvo:   Cirila TUŠEK 

Višji svetovalec za investicije:  Peter KOŠIR  

Svetovalka za družbene dej.:  Martina LOGAR  

Svetovalec za komunalno dejavnost: Rok PINTAR  

Predsednik Nadzornega odbora  

Občine Železniki:    Janez TROJAR  

 

Novinarka: Gorenjski glas – Ana Šubic 

 

Odsotni: 

Članica občinskega sveta:  Anita GASER - opravičila 

Poslanec v DZ RS:    Žan MAHNIČ - opravičil 

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

Novinarji: Radio Sora - opravičili 

Delo, RTV Slovenija, Dnevnik  

 

Zapisnik je pisala Jolanda Pintar. 

(zapisnik je napisan v skrajšani verziji; zvočni zapis celotne seje je dostopen na 

spletni strani občine Železniki https://www.zelezniki.si/objava/215424. 

 

7. 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 15 

svetnikov. 

 

Župan je predlagal sklep glede skrajšanega postopka sprejema rebalansa kot to 

določa poslovnik. 

 

87. sklep (prisotnost: 15 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 14, proti 0), da se 2. točka  

dnevnega reda »Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah 

Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2019 (prvi rebalans)«, 

sprejem po skrajšanem postopku. 

 

Župan je prebral predlagani dnevni red seje. 

Razprave ni bilo. 

https://www.zelezniki.si/objava/215424
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88. sklep (prisotnost: 15 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0) dnevni red 7. 

redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 26.9.2019, z devetimi 

točkami dnevnega reda: 

1.  Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta občine Železniki z  

     dne 6.6.2019  

2. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o  

     proračunu občine Železniki za leto 2019, po skrajšanem postopku (prvi  

     rebalans) 

3. Prva obravnava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev  

     koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti  

     na področju zobozdravstva za odrasle v občini Železniki 

4. Poročilo odbora za družbene dejavnosti 

5. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 

6. Poročilo Nadzornega odbora občine Železniki (Končno poročilo o  

     nadzoru: poslovanje Krajevne skupnosti Železniki v letu 2018) 

7. Obravnava predloga in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna občine  

     Železniki od 1.1. do 30.6.2019 

8. Župan sporoča 

9. Vprašanja in pobude 

 

 

K točki 1 (zvočni zapis: 00:04:30 h) 

Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 

6.6.2019  

 

(k razpravi se je prijavili in razpravljal: Tomaž Demšar, odgovorila je Jolanda 

Pintar) 

 

89. sklep (prisotnost: 15): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 15, proti 0) zapisnik 6. redne 

seje občinskega sveta občine Železniki z dne 6.6.2019, brez pripomb. 

 

V gradivu je bil tudi pregled realizacije sklepov s 6. redne seje. 

 

 

K točki 2 (00:06:10 h) 

Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu 

občine Železniki za leto 2019, po skrajšanem postopku (prvi rebalans) 

 

Obrazložitev so podali župan mag. Anton Luznar, višji svetovalec za investicije 

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

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Janez Thaler, Branka Krek Petrina, Tomaž 

Demšar, Jože Prezl, Matej Šubic, Božo Prezelj, Aleš Bertoncelj, replika: Miran 

Šturm, Primož Pintar, Branka Krek Petrina, Franc Tušek, ; odgovarjali so: Peter 

Košir, Cirila Tušek, Župan) 

 

90. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 13, proti 3) Odlok o 

spremembah Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2019, v 

predloženi vsebini (prvi rebalans). 
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K točki 3 (00:38:30 h) 

Prva obravnava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 

koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju zobozdravstva za odrasle v občini Železniki 

 

Obrazložitev je podala predsednica odbora za družbene dejavnosti Julijana Prevc. 

Predlog odloka je že obravnaval odbor na 5. seji dne 11.9.2019. Novi odlok se 

sprejema zaradi napovedane upokojitve sedanjega koncesionarja – zobozdravnika 

za odrasle. Osnovno zdravstvo Gorenjske je že podalo izjavo, da ne morejo prevzeti 

te dejavnosti, zdaj čakamo še soglasje k odloku Ministrstva za zdravje in Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 

(k razpravi sta se prijavila in razpravljala: Blaž Vrhunc in Tomaž Demšar, replika: 

Franc Tušek; odgovoril je Tomaž Demšar) 

 

91. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 1) v prvi obravnavi 

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za 

odrasle v občini Železniki, v predloženi vsebini. 

 

 

K točki 4 (00:45:00 h) 

Poročilo odbora za družbene dejavnosti 

 

Poročilo je podala predsednica odbora za družbene dejavnosti Julijana Prevc. 

Odbor se je sestal na 5. seji dne 11.9.2019.  

Razprave ni bilo. 

 

 

K točki 5 (00:51:40 h) 

Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 

 

Odbor se je sestal na 4. seji dne 12.9.2019. Poročilo je podal predsednik Janez 

Thaler.  

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Blaž Vrhunc, Miran Šturm, Franc Tušek, 

replika: Jože Prezl, odgovorila sta Peter Košir in župan) 

 

 

K točki 6 (01:04:20 h) 

Poročilo Nadzornega odbora občine Železniki (Končno poročilo o nadzoru: 

poslovanje Krajevne skupnosti Železniki v letu 2018) 

 

Poročilo o nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Železniki v letu 2018 je podal 

predsednik Nadzornega odbora občine Železniki Janez Trojar. Nadzorni odbor je 

podal pozitivno mnenje s pridržkom. 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Branka Krek Petrina, Tomaž Demšar, Blaž 

Vrhunc, Jurij Demšar, odgovorila sta Janez Trojar in Jolanda Pintar) 

 

Župan se je predsedniku Nadzornega odbora občine Železniki Janezu Trojarju 

zahvalil za poročanje. 
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92. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0), da se je seznanil s 

Končnim poročilom Nadzornega odbora občine Železniki o opravljenem 

nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Železniki v letu 2018. 

 

 

K točki 7 (01:20:00 h) 

Obravnava predloga in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna občine 

Železniki od 1.1. do 30.6.2019 

 

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

gospodarstvo. V skladu z zakonodajo mora župan polletno poročati občinskemu 

svetu. Gradivo smo svetnikom in nadzornemu odboru občine že poslali konec julija 

2019. 

Razprave ni bilo. 

 

93. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0), da se je seznanil s 

Poročilom o izvrševanju proračuna občine Železniki za obdobje od 1.1. do 

30.6.2019. 

 

K točki 8 (01:21:50 h) 

Župan sporoča 

 

Župan Anton Luznar je podal informacije o aktualnih zadevah. 

Na odboru za komunalo je bila izpostavljena gradnja mrliških vežic v Dražgošah. 

Samo investicijo vodi Krajevna skupnost Dražgoše, občina bo investicijo 

sofinancirala, in sicer po ključu kot je bil pri gradnji poslovilnega objekta v Selcih, 

to je 36,47 %. V takem deležu bi občina sofinancirala izgradnje mrliških vežic tudi v 

Davči, Sorici in Zalem Logu. V Selcih je krajevna skupnost sama kupila zemljišče in 

pripravila projekte do gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v letu 2002. 

Sama gradnja je potekala od leta 2003 do 2006. Pri financiranju gradnje je 

sodelovala občina. Celotni strošek je bil  243.067 €, od tega je občina prispevala 

88.645 €, kar pomeni 36,47 %. Na zboru krajanov v Dražgošah smo se pogovarjali 

o takem procentu financiranja s strani občine. 

Ta teden sva bila s sodelavko Martino Logar na sestanku pri direktorju 

Zdravstvenega doma Škofja Loka, dr. A.Stepanoviču. Glavna tema je bila 

pediatrija. Povedal je, da se za delo v Škofji Loki zanima pediatrinja, ki 

specializacijo zaključuje drugod; z delom bi lahko začela naslednje leto v juniju. 

Takrat bi lahko povečali prisotnost pediatra v Železnikih. V naslednjem letu, leta 

2021, bo pa končala specializacijo tudi pediatrinja, ki jo šolajo v Škofji Loki in takrat 

bi bil lahko en pediater na razpolago za občino Železniki. V vmesnem času bi ta 

pediatrinja lahko začela vpisovati nove paciente – mlajše otroke in šoloobvezne. Ta 

proces bo nekaj časa trajal, ker imajo zdaj vsi zdravniki družinske medicine določen 

procent vpisanih otrok. Tako, da se na neki način kaže rešitev teh težav tudi za 

Železnike. 

Pogovarjali smo se tudi o patronaži glede razdelitve terena, kar je bilo izpostavljeno 

na odboru za družbene dejavnosti. Dr. Stepanovič tega problema ni poznal in se bo 

pozanimal pri svojih sodelavcih, zato se bomo kasneje o tem še dogovarjali. 

 

V letošnjem proračunu imamo tudi dva projekta, to je ureditev avtobusnih postaj 

na Rudnem in ureditev odvodnjavanja, meteornih, fekalnih voda na Studenem. Ta 

dva projekta se verjetno letos ne bosta izvedla, ker Direkcija nima denarja. Kot 

pravijo so bili nekateri projekti dražji kot so načrtovali in jim je pač zmanjkalo 

denarja. V ponedeljek je bilo izpostavljeno tudi plačilo služnosti; Tomaž Demšar 



OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki 
telefon: 04/500-00-00, faks: 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

 

 5 

nam je poslal svojo pogodbo. V tej pogodbi so tri stranke investitor, služnostni 

upravičenec in stranka, ki bo prejeta to plačilo. Pogodba se nanaša na služnost 

zaradi položenega energetskega kabla za javno razsvetljavo po zemljišču lastnika. 

To služnost bo plačala država, konkretno ministrstvo za infrastrukturo, direkcija za 

infrastrukturo. O tem, kdaj bo plačano se bomo pozanimali na sestanku v 

naslednjem tednu.  

Imamo dva sestanka, v torek je glavna tema pogodba, ki so jo poslali za 

sofinanciranje obvozne ceste. Celotna investicija v obvozno cesto v Železnikih je v 

višini 6.118.000 € z DDV, občina pa naj bi po tem predlogu prispevala 731.854 € z 

DDV. Na sestanku bomo prosili za pojasnilo, na kakšen način so prišli do te številke 

in poskušali se bomo pogajali za nižji znesek. Sofinanciranje gradbenih del so 

predvideli v višini 4,05 % in telefonsko so povedali, da so pri drugih projektih imeli 

precej višje sofinanciranje občin. Za naše investicije: cestna razsvetljava, fekalna 

kanalizacija, vodovod, elektrovodi, telekomukacijski vodi, nepredvidena dela so 

predvideli sofinanciranje občine v celoti. Tukaj se bomo morali pogajati tudi z 

Elektro in Telekomom, da bodo sofinancirali.  

 

Glede protipoplavnih ukrepov so bile informacije že podane, tudi v Gorenjskem 

glasu in na radiu Sora. V oktobru bodo vložili zahtevo za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, da bo zadeva v vrsti, potem bodo dokumentacijo dopolnjevali. Poskušali 

bodo pridobili gradbeno dovoljenje v celoti, če ne bo šlo, bodo pridobili delno 

gradbeno dovoljenje za čim večje območje. Napovedujejo, da bi v letu 2020 začeli s 

temi protipoplavnimi ukrepi od Alplesa do kulturnega doma v Železnikih. V začetku 

oktobra bo tudi usklajevalni sestanek med Direkcijo za infrastrukturo in Direkcijo za 

vode.  

V prvi polovici leta je bila urejena zaščitna mreža na davški cesti, konec avgusta so 

bila zaključena dela z zaščitnimi mrežami na bregu nasproti Tuša, Petrola, križišča 

in parkirišča. Dela potekajo še na ožini pri Davškem mostu, zaključena bodo do 

konca oktobra. Zavlekla pa se bodo dela na ožini nad Zalim Logom, kjer se jim je 

spet posulo nekaj zemljine in tam mora projektant pripraviti popis del in možnost 

rešitve. Sanirano naj bi bilo do konca letošnjega leta. 

Asfaltiranje lokalne ceste Ojstri Vrh – Sleme bo naslednji teden. 

 

Podžupan Matej Šubic je povedal, da v okviru evropskega projekta z naslovom 

evropske manjšine, s katerim smo tudi letos pridobili evropska nepovratna 

sredstva, smo v času 57. Čipkarskih dni organizirali strokovno ekskurzijo v Kočevje. 

Občina Kočevje je največja občina po površini v Sloveniji in je bila v letu 2018 

dobitnica prestižne nagrade Zlati kamen, to je nagrada za razvojno najbolj 

prodorno občino. Župan Kočevja nam je skupaj s sodelavci predstavil njihovo 

uspešno zgodbo, ogledali pa smo si tudi nekaj kočevskih znamenitosti. Na kočevsko 

nas je odšlo skoraj cel avtobus, tudi šest občinski svetnic in svetnikov.  

Občina Železniki se je tudi v letošnjem septembru prijavila na razpis za nepovratna 

evropska sredstva v okviru evropskega programa Evropa za državljane. Za rezultat 

razpisa običajno izvemo v mesecu decembru. Naslov projekta je »Prostovoljstvo 

bogati našo kulturno dediščino«. Če bomo na projektu uspešni, bomo to izvajali v 

okviru 58. Čipkarskih dni v letu 2020. 

Na podlagi dopisa, ki so ga podpisali vsi štirje župani in je bil poslan na Zavod RS 

za šolstvo zaradi vsakoletnega povečanja učencev na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki, 

so vodstva občin ustanoviteljic in vodstvo šole že v letu 2015 pričeli s pripravami za 

izgradnjo nadzidka šole. Vsi štirje župani so poslali dopis na Zavod RS za šolstvo in 

predstavili problematiko šole, letos bo na šoli že 139 učencev. Učenci prihajajo tudi 

iz sosednjih občin Medvode in Vodice, ki niso ustanoviteljice te šole. V mesecu 

juniju sem bil skupaj z drugimi predstavniki občin ustanoviteljic na ministrstvu za 

šolstvo in šport, kjer nas je sprejela državna sekretarka, ki ji je bila podrobno 

predstavljena situacija na šoli J.Janežiča.  
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Župan je s sklepom imenoval delovno skupino za pripravo Strategije razvoja občine 

Železniki v sestavi: Miran Šturm, Leopold Nastran, Blaž Vrhunc, Janez Thaler, Matej 

Šubic, Gregor Habjan, Valerija Štibelj, Cirila Tušek, Jolanda Pintar. Prvi sestanek bo 

10.10.2019. 

 

Primož Pintar: predvidena je bila zapora za 14 dni zaradi postavitve ograje ob cesti 

v Sorico – ali kdo kaj ve o tem? 

Rok Pintar: Nisem informiran o tem, se bom pozanimal.   

 

 

K točki 9 (01:36:30 h) 

Vprašanja in pobude 

 

Miran Šturm: Imenovana je bila delovna skupina za pripravo Strategije občine, 

dobili smo tudi vabilo za prvi sestanek. Vsi člani delovne skupine smo starejši od 45 

let, zato predlagam, da se v skupino povabi še koga od mladine. Če bomo govorili o 

razvoju, bi s tem dobili še pogled mladih na to temo. Če se bomo šli strategijo, bi 

jaz pričakoval neko vizijo, v katero smer bi se ta strategija gibala, da ne bo samo 

naštevanje potencialnih projektov. Navezujem se na obnovo savn v bazenu - če 

striktno gledamo savne, strošek niti ni upravičljiv, če pa bo šla strategija v smeri 

razvoja turizma, bodo pa tudi savne doprinesle k razvoju turizma v naši občini. 

Razna društva bi lahko imela tu tedenske priprave in bodo koristili savne. Še 

podatek, cena savne je 8,2 €, ne 5,0 €. Ravno to, da vidimo, ali je smiselno vlagati 

v take projekte ali ne, rabimo vizijo. 

V ponedeljek me ni bilo na sestanku glede proračuna 2020-2021; se opravičujem, 

bil sem na službeni poti. Vabilo je bilo sestavljeno tako, da naj bi se debatiralo tudi 

o usklajevanju proračuna 2020-2021. Jaz sem dal en predlog, da se zaključi tudi 

projekt izvedbe pločnika v spodnjem delu Dašnice 1. V zgornjem delu je narejen 

pločnik, ločena je fekalna in meteorna kanalizacija, nima pa to smisla, če je potem 

združeno naprej. Predlagam, da se to upošteva v naslednjem letu 2020 ali pa 2021. 

Nič niste povedali od Doma Železniki. Glede na dopis, ki ste ga poslali na 

ministrstvo, me zanima, kako zdaj ministrstvo razmišlja in kakšen bo potencialni 

odgovor. 

Župan: Konec prejšnjega tedna smo vprašali na ministrstvo, g. Gregorja Resmana, 

ki je bil tudi prisoten na sestanku v Ljubljani. Potrdil je, da so dobili našo vlogo, 

niso pa je še obravnavali in tudi ni napovedal, kdaj jo bodo. 

 

Primož Pintar, replika: Proti rebalansu sem glasoval zato, ker bi bila obnova savn 

lahko cenejša in bi se ta sredstva namenila kam drugam. 

 

Tomaž Demšar: Če bodo savne stale 50.000 € in če to delimo z 8,2 €, dobimo 

6.100 obiskovalcev in če delimo z 20 leti, so to 304 obiskovalci na leto, torej 

približno eden na dan, pa jih bo več. 

Pri zapisu me moti, da so navedene pavšalne navedbe, da je cesta proti Rudnu 

nepregledna. Preglednost ovirajo samo kozolci, ki so stari 200 let. Malo cest je tako 

preglednih, da ob cesti nič ne raste. Zdaj je izdan nalog za omejitev hitrosti, upam, 

da bo do zime postavljen.  

Dajem pobudo, da se pri proračunu vsaj 20 % primerne porabe nameni tja kot se 

dobi.  

Pri mrliških vežicah se je določil % sofinanciranja občine in predlagam, da se še pri 

gasilskih domovih določi tak %. Prosim za podatek, kakšno vrednost je občina 

vložila v posamezni gasilski dom. 

Sprašujejo me glede Doma starostnikov; mi ne dobimo nobenih informacij. Dopise, 

ki jih pošiljate na ministrstvo, pošljite svetnikom v vednost. Po radiu sem poslušal, 

da so vložili za funkcionalno zemljišče okrog stolpnic in me zanima mnenje župana 

na to temo. Nekje se to vleče 5-10 let, ali bomo kaj prej uredili? Kolikor je Miran 
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rekel, je bila tam, kjer so zdaj stolpnice, ena parcelna številka 6.000 m2 do leta 

2000, potem je bila parcelacija. Dejstvo je, da so celotno to parcelo kupili 

stanovalci stolpnic. Predlagam, da to hitro uredite in poberite nadomestilo za 

stavbno zemljišče. Lastnina ni samo korist, je tudi breme. Zadnja seja je bila 6.6., 

7.6. ste ugotovili, da se parkirišča za bazenom ne uporabljajo več za svoj namen 

kot so bila. Nekdo je to določil, cesta je cesta, parkirišča pa parkirišča, to je že 

filozofsko vprašanje. 

 

Jurij Demšar: Župana bi prosil, če lahko kontaktira župana občine Škofja Loka glede 

asfaltacije dela ceste Martinj Vrh – Rovt. Tisti del, ki poteka po občini Škofja Loka, 

še ni asfaltiran.  

V delovni skupini za pripravo Strategije občine Železniki pogrešam člane iz 

zgornjega dela občine.  

 

Tomaž Weiffenbach: Kako je z odkupi zemljišč v Logu, kjer se bo delal pločnik in 

kdaj se bo gradnja začela? 

Kakšen je statut povezovalne ceste mimo bazena? Ali so gradbena dela tam 

zaključena? Na delu Mercatorjevega zemljišča se vidi, da manjka asfalt, tlakovci, ni 

pometeno, na Mercatorjevem parkirišču je nastala škoda, luknja, kjer si lahko zviješ 

nogo, stop znak je nameščen previsoko in se ne vidi iz avta. 

Rad bi dobil seznam uporabnikov plakatnih mest v KS Železniki, kdo objavlja in 

koliko časa. Kje je oglasna deska pri križišču Lentija, občine in Alplesa? 

Nekaj občank in občanom mi je reklo, da se je v nekaterih krajih, predvsem na 

periferiji, poslabšal signal mobilne telefonije, kaj se dogaja, ali gre za menjavo 

opreme? 

Na koncu bi rad izpostavil še to, da je klekljanje čipk v Sloveniji vpisano na Unesco 

seznam nesnovne kulturne dediščine in da smo nosilci te enote tudi turistično 

društvo Železniki in klekljarice, kar je za nas in za občino Železniki zelo pomembno 

za naprej.  

 

Peter Košir: Gradbena dela pri povezovalni poti mimo bazena še niso v celoti 

zaključena, potrebno je še asfaltirati del med robnikom in zemljiščem Mercatorja, 

zmontirati določene ograje in talne zaključke. Izvajalec zagotavlja, da bodo to 

naredili ta teden, v torek imamo kvalitativni pregled, kjer bomo ugotovili tudi te 

pomanjkljivosti in dali rok za odpravo. Se pa strinjam, da se stvar že predolgo 

vleče, izvajalec je opozorjen na penale,  

 

Blaž Vrhunc, replika: Glede plakatne table smo se na krajevni skupnosti že 

pogovarjali; na lokaciji, kjer je bila, zdaj ne more več biti in potrebno je poiskati 

novo lokacijo, KS jo že išče. Če ima kdo kakšen predlog, bi bilo zelo dobrodošlo.  

Glede plakatiranja gre vse preko krajevne skupnosti, plakate se dostavi 

S.Potočniku, ki jih žigosa in javni delavec jih izobesi na oglasne deske. Obstaja 

cenik, cena je določena za čas enega tedna.  

 

Tomaž Demšar, replika: Nasproti Mercatorja je Peter Mesec odstopil prostor, kjer je 

zdaj postavljen kozolec za jumbo plakate. Kot sva govorila s Petrom, da gor 

brezplačno plakate, če jih ne boste odstranili, pa boste plačali 50 € na dan.  

 

Tomaž Weiffenbach: Protokol plakatiranja v Železnikih mi je poznan in je v redu. 

Prosim samo za seznam vseh, ki to uporabljajo.  

 

Branka Krek Petrina: Konec šolskega leta je bil poškodovan v hudi nesreči študent 

kinezologije iz Selc. Dolga leta je bil tudi reševalec iz vode. Poškodoval si je vratna 

vretenca za hrbtenjačo. Sedaj je na rehabilitaciji v Soči. V domači hiši mu urejajo 

stanovanje v spodnjem delu, kar je precej velika investicija. Sami najbrž ne bodo 
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zaprosili za pomoč. Dajem pobudo, da se iz določenih sredstev občine prispeva za 

ureditev stanovanja za poškodovanega 22–letnika. 

 

Franc Tušek: Glede sestave skupine za pripravo razvojne strategije občine se mi zdi 

nerazumljivo, da se ne povabi vseh strokovnjakov, ki jih imamo na raznih 

področjih. Če samo pogledamo kulturno dediščino, imamo vrhunske strokovnjake, 

na področju zdravstva, na področju gospodarstva. Če hočemo priti do zdrave 

strategije, ne da bo vsak prišel s svojimi projekti, kar bomo skupaj zbasali. Ali 

občina ve, kam plovemo, kakšne cilje imamo čez 5 let. Širok pogled na vse skupaj, 

bi bil zelo dobrodošel. Ne mislim, da bi na vse sestanke vabili vse, po določenih 

sklopih se poišče določene ljudi, na področju turizma, bi poklicali vse turistične 

delavce, kaj oni razmišljajo, na področju ohranjanja kulturne dediščine imamo 

Hudolina in Rihtaršiča, ki sta na tem področju veliko naredila za dolino. Škoda se mi 

zdi, da teh ljudi ne porabimo. Tudi kakšen penzionist, ki ima širok pogled, bi bil zelo 

dobrodošel. Če bodo samo sedeli s tega prostora, tisti cilj ne bo dosežen.  

Zanima me, kakšen status ima občina Železniki v Alpski konvenciji? 

Ali je v razvojni svet regije zajeta kolesarska steza?  

Kar se tiče turizma, če se mi ne bomo povezovali znotraj občine ali pa tudi čez s 

sosednjimi občinami, bomo ratali en otok. Če pogledamo tolminski konec, so zelo 

povezani, tudi Bohinj, Bled. 

Mene moti park ali zelenica nasproti pošte. V začetku, ko se je to naredilo, je bilo 

lepo vzdrževano, zdaj pa je zapleveno. Zadnjič so kamne čistili. Imam predlog, po 

vzoru iz tujine. Ponudi se domačim cvetličarjem, podjetjem ali širše, da se za 

ustrezno reklamo, zavežejo, da bodo vzdrževali ta del. Če je zanje dovolj, da si tam 

postavijo eno lično reklamno tablo z napisom, ta del vzdržuje ta pa ta ali pa oglas v 

Ratitovških obzorjih 5x5, da pride dober florist in ko se turist pripelje k nam, da vidi 

nekaj lepega.  

Glede medijskega prostora v Ratitovških obzorjih – zdaj sva bila s kolegom notri in 

se ti res zdi smešno; pošljem sestavek in dobim sporočilo novinarke, da je predolg. 

Jaz bi rekel, da je ta prostor sprejemljiv v Loškem utripu, da ima pol strani en 

svetnik, da pa v Ratitovških obzorjih, našem občinskem glasilu, svetnik enkrat v 

mandatu ne zasluži ene strani, da se predstavi in poglede svoje stranke, pa mislim, 

da je to minimalno. Koliko je določeni stranki namenjeno medijskega prostora, ali 

je to po številu svetnikov, ali po številu glasov, kako je prostor odmerjen. 

Župan: Vse prispevke se objavi, torej je potrebno pisati prispevke. 

 

Matej Šubic, replika: Strinjam se s predlogom za delovno skupino, vendar nekje je 

bilo potrebno postaviti mejo. Ne moremo naredili delovno skupino 30 ali 40 ljudi, če 

skupina 10 ljudi je težko obvladljiva. Se pa popolnoma strinjam, da se občasno 

povabi določene strokovnjake za posamezno področje. Danes sta bila že podana 

dva predloga, za mlade in za zgornjo dolino.  

 

Branka Krek Petrina, replika: Predlagam, da datum za sestanek delovne skupine 

10.10. spremenite, ker je v Ljubljani ob 16.00 uri velik protest za spremembe v 

Sloveniji.  

 

Jože Prezl: Zdaj imamo enega delavca na krajevni skupnosti, ki je izredno dober. 

Ali bi ga lahko pri nas zaposlili ali ga nagradili? 

Če mi tukaj nekaj vprašamo, ne dobimo odgovora. Sicer je potem tisti odgovor 

napisan na enem papirju, ki ga mi dobimo. Jaz razmišljam in bom dal na 

glasovanje, da v koliko en svetnik postavi en teden pred sejo vprašanje in na seji 

vprašanje ponovi, si zasluži en odgovor na seji. Ljudje seje poslušajo, potem pa 

zapisnika nobeden več ne prebere. Predlagam, da se o tem glasuje. 

Jolanda Pintar: Glede odgovorov na vprašanja svetnikov je napisano v poslovniku 

občinskega sveta. Potrebno je pogledati, da ne bo to v nasprotju z določili 

poslovnika.  
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Župan se je vsem zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 21.43 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                            Predsedujoči: 

Jolanda PINTAR                                                     župan mag. Anton LUZNAR 
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