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PREGLED VPRAŠANJ IN POBUD Z ODGOVORI 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE s 7. seje OBČINSKEGA SVETA z dne 26.9.2019  

 

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 delovno skupino za pripravo Strategije občine Železniki sta bila imenovana še 

dva člana: Matej Markelj, član sveta Javnega zavoda Ratitovec in Božo Prezelj, 

član občinskega sveta. 

 

Miran Šturm: 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.  

Znak za omejitev hitrosti 60 km/h je 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. 

V osnovnih sredstvih imamo zavedene investicije: 

- gasilski dom Železniki 91.028,28 € 

- gasilski dom Selca 199.764,39 € 

- garaža za PGD Zali Log 36.421,21 € 

- gasilski dom Davča 4.490,45 €. 
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Tomaž Demšar: 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 

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. 

Upravnik večstanovanjskih stavb Na Kresu SPO, d.o.o. Škofja Loka je dne 

26.8.2019 vložil na sodišče zahtevo za ugotovitev skupnega pripadajočega 

zemljišča k stavbam Na kresu 21-24 v Železnikih. Sodišče je vpisalo zaznambo 

tega postopka na parcele k.o. Studeno 789/6, 836/1, 789/7, 834/25. 834/24, 

834/26, 791/5, 836/9, 834/27, 836/11, 836/14, 789/9, 834/23, 834/37, 

836/12, 836/15, 834/38 in 789/4. Sodišče občini še ni poslalo zahteve SPO, 

d.o.o., da bi lahko nanjo odgovorila.  

 

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.  

Sestanek z županom občine Škofja Loka je na to temo potekal 28.10.2019. Na 

sestanku je bil prisoten tudi Jurij Demšar kot predsednik Vaškega odbora 

Martinj vrh in Anton Bernik, predsednik Krajevne skupnosti Lenart-Luša. 

 

Jurij Demšar: V delovni skupini za pripravo Strategije občine Železniki pogrešam člane iz 

zgornjega dela občine.  

V delovno skupino za pripravo Strategije občine Železniki sta bila imenovana še 

dva člana: Matej Markelj, član sveta Javnega zavoda Ratitovec in Božo Prezelj, 

član občinskega sveta. 

 

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

bo gradnja začela? 

Gre za državno projekt, za letos so bili planirani odkupi zemljišč, začetek 

gradnje na ni poznan, se pa odmika zaradi premalo sredstev, ki jih Direkcija za 

infrastrukturo dobi iz državnega proračuna. 

 

Tomaž Weiffenbach: 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? 

V letu 2019 so na oglasnih deskah v Železnikih oglaševali: Društvo glas 

harmonike, Društvo tabornikov Rod zelene Sreče, Društvo upokojencev Selške 

doline, Demšar Alojz, Icra, d.o.o. Idrija, KIT Škofja Loka, Konjeniški klub 

Ratitovec, KD Scena, KTD Zali Log, KTD Dražgoše, KUD France Koblar, Lušina, 

d.o.o., MAKA IT, Matej Kavčič, s.p., Mohorič Darko, s.p., cvetličarstvo, Muzejsko 

društvo Železniki, Nogometni klub Železniki, OZB in udeležencev NOB Škofja 

Loka, OŠ Železniki, Planinsko društvo za Selško dolino, PGD Cerkno, PGD 

Podblica, PGD Selca, PGD Sorica, PGD Žiri, Rdeči križ OZ Škofja Loka, 

Rokometno društvo Alples, Sanela Flisar Stanković, s.p., Smučarski center 

Soriška planina, Športno kinološko društvo Železniki, Treking klub Škofja Loka, 

TD Davča, TD Sorica, TD Železniki, Zavod&quot, zimske urice&quot. 

Večina je oglaševala 1 teden, nekateri pa tudi 2 tedna in njim je bilo zaračuna 

cena za 2 tedna. 
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Tomaž Weiffenbach: 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 Telekom Slovenije je bilo poslano vprašanje. Dobili smo odgovor: »Glede na 

reliefno razgibanost in pogozdenost okoliškega terena lahko še vedno ostajajo 

določeni predeli, ki so pokriti s šibkim signalom ali celo nepokriti. Nadaljnje 

gostitve omrežja z novo bazno postajo oziroma novimi baznimi postajami pa na 

tem območju po sedanjih načrtih ni predvidene. Če se bodo za to pokazale 

možnosti v prihodnjih letih izgradnje in optimizacije mobilnega omrežja, pa 

bomo to vsekakor realizirali. V tem primeru bomo preučili tudi predlog lokacije 

za novo bazno postajo.«  

 

Tomaž Weiffenbach: 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 

zaprosili za pomoč. Dajem pobudo, da se iz določenih sredstev občine prispeva za 

ureditev stanovanja za poškodovanega 22–letnika. 

Komisija za denarno pomoč je obravnavala pobudo in sprejela sklep o pomoči 

poškodovanemu iz Selc. 

  

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 
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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? 

Občina Železniki spada v območje Alpske konvencije. 

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države 

(Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) 

ter Evropska unija, z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju 

Alp. Nosilec Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor, 

izvajanje konvencije in protokolov pa je naloga vseh vladnih institucij, lokalnih 

skupnosti, nevladnih organizacij, raziskovalnih, strokovnih in drugih 

organizacij, kakor tudi posameznikov. 

 

Franc Tušek: Ali je v razvojni svet regije zajeta kolesarska steza?  

Kolesarska povezava Železniki-Selca bo sofinancirana iz sredstev Dogovora za 

razvoj regij. 

 

Franc Tušek: 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.  

Sprejemamo pobudo. 

 

Franc Tušek: 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.  

Sestanek je bil prestavljen na 8.10.2019. 

 

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

ga lahko pri nas zaposlili ali ga nagradili? 

Občina Železniki v sistemizaciji delovnih mest nima predvidene zaposlitve 

komunalnih delavcev za nedoločen čas. Prijavljamo se na razpis Zavoda RS za 

zaposlovanje, in sicer za sofinanciranje javnih del, kjer gre za zaposlitev za 

določen čas, sredstva za plačo, prevoz in prehrano nam zavod v določenem 

procentu refundira. Tripartitna pogodba, ki je sestavni del razpisa zavoda, med 

javnim delavcem, občino in zavodom ne zajema dodatnega nagrajevanja javnih 

delavcev. 
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Jože Prezl: 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.  

17. člen Poslovnika občinskega sveta občine Železniki natančno določa postopek 

glede vprašanj in pobud članov občinskega sveta.  

 

 

 

 

Železniki, 29.10.2019                                             ŽUPAN  

Št.:         9000-6/2019-009                                           OBČINSKA UPRAVA 


