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Z A P I S N I K  

 

8. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 7.11.2019, 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, Anita GASER, Branka PETRINA KREK /do 21.40 ure/,  

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  

Svetovalec za komunalno dejavnost: Rok PINTAR  

Svetovalka za družbene dej.:  Martina LOGAR /do 21.44 ure/ 

Svetovalka za premoženjske zadeve: Ana MARTINČIČ /do 20.40 ure/ 

Višja referentka za gospodarstvo: Valerija ŠTIBELJ /do 21.00 ure/ 

Višja svetovalka za komunalno dej.: Saša LAZAR /do 21.40 ure/ 

Strokovni sodelavec za urbanizem: Marko DEMŠAR /do 20.40 ure/ 

Računovodkinja:    Tanja HABJAN /do 20.40 ure/ 

Poslanec v DZ RS:    Žan MAHNIČ /do 20.40 ure/ 

 

Novinarji: Gorenjski glas – Ana Šubic 

  Radio Sora – Andreja Čamernik Rampre 

Odsotni: 

Članica občinskega sveta:  Miran ŠTURM - opravičil 

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

Novinarji: 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/224404. 

 

8. 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. 

 

Župan je napovedal, da bo poslancu Državnega zbora RS Žanu Mahniču dal besedo 

po prvi točki dnevnega reda. 

Najprej je predlagal sklepa glede skrajšanega postopka sprejema sprememb statuta 

in Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini 

Železniki. Razprave ni bilo. 

94. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da se 3. točka  

dnevnega reda »Obravnava predloga in sprejem Sprememb Statuta občine 

Železniki«, sprejema po skrajšanem postopku. 

 

https://www.zelezniki.si/objava/224404
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95. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da se 4. točka  

dnevnega reda »Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah 

Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Železniki«, 

sprejema po skrajšanem postopku. 

 

Župan je prebral predlagani dnevni red seje. 

Razprave ni bilo. 

 

96. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) dnevni red 8. 

redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 7.11.2019, z devetimi 

točkami dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta občine Železniki z  

    dne 26.9.2019  

2. Prva obravnava predloga Odloka o proračunu občine Železniki za leto  

    2020 in predloga Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2021 

3. Obravnava predloga in sprejem Sprememb Statuta občine Železniki, po  

    skrajšanem postopku 

4. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o lokalnih  

    gospodarskih javnih službah v občini Železniki, po skrajšanem postopku 

5. Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti 

6. Poročilo odbora za družbene dejavnosti (cene programov v vrtcih v  

    občini Železniki od 1.11.2019 dalje)  

7. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 

8. Župan sporoča 

9. Vprašanja in pobude 

 

 

K točki 1 (zvočni zapis: 00:05:30 h) 

Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 

26.9.2019  

 

97. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 16, proti 0) zapisnik 7. redne 

seje občinskega sveta občine Železniki z dne 26.9.2019, brez pripomb. 

 

V gradivu je bil tudi pregled realizacije sklepov s 7. redne seje. 

 

Župan je besedo predal poslancu Državnega zbora RS Žanu Mahniču, ki je 

predstavil aktualne teme: volkovi, dom za starejše, protipoplavna varnost, 

vodovarstvena območja, volilna zakonodaja. 

 

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

Primož Pintar, Matej Šubic, Jože Prezl, odgovore je podla Žan Mahnič)   

 

 

K točki 2 (00:42:10 h) 

Prva obravnava predloga Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2020 

in predloga Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2021 

 

Obrazložitev so podali župan mag. Anton Luznar, višja svetovalka za proračun, 

finance in gospodarstvo Cirila Tušek in strokovni sodelavec za urbanizem Marko 

Demšar. 
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(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Janez Thaler, Tomaž Demšar, Božo Prezelj, 

Julijana Prevc, Tomaž Weiffenbach, Franc Tušek, replika: Janez Thaler, Franc 

Tušek, Branka Krek Petrina; odgovarjali so: Cirila Tušek, Rok Pintar, Marko 

Demšar) 

 

98. sklep (prisotnost: 16): 

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

občine Železniki za leto 2020 v prvi obravnavi. Posredovane pripombe naj 

pripravljavec, skladno z možnostmi, vključi v predlog odloka za drugo 

obravnavo. 

 

99. sklep (prisotnost: 16): 

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

občine Železniki za leto 2021 v prvi obravnavi. Posredovane pripombe naj 

pripravljavec, skladno z možnostmi, vključi v predlog odloka za drugo 

obravnavo. 

 

100. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) Sklep o izvedbi 

javne razprave o predlogu proračuna občine Železniki za leti 2020 in 2021, 

v predloženi vsebini. 

 

 

K točki 3 (01:40:30 h) 

Obravnava predloga in sprejem Sprememb Statuta občine Železniki, po 

skrajšanem postopku 

 

Obrazložitev je podala predsednica Komisije za statut in pravna vprašanja Julijana 

Prevc. Predlog sprememb Statuta je komisija obravnavala na 3. seji dne 

21.10.2019. Statut se spreminja zaradi uskladitve z Zakonom o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti. Spremembe Statuta so sprejete, če jih občinski svet 

sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta. 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Franc Tušek; odgovorila je Jolanda Pintar) 

 

101. sklep (prisotnost: 15): 

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

Statuta Občine Železniki, v predloženi vsebini. 

 

 

K točki 4 (01:44:00 h) 

Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o lokalnih 

gospodarskih javnih službah v občini Železniki, po skrajšanem postopku 

 

Obrazložitev je podala predsednica Komisije za statut in pravna vprašanja Julijana 

Prevc. Predlog sprememb odloka je komisija obravnavala na 3. seji dne 

21.10.2019. Odlok se spreminja zaradi uskladitve z Zakonom o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti. 

Razprave ni bilo. 

 

102. sklep (prisotnost: 15): 

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

spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini 

Železniki, v predloženi vsebini. 
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K točki 5 (01:50:00 h) 

Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti 

 

Odbor se je sestal na 5. seji dne 22.10.2019. Poročilo je podal predsednik Matej 

Šubic.  

V razpravi je Tomaž Demšar vprašal, kaj je bilo ugotovljeno v inšpekcijskem 

pregledu v podružnični šoli Selca? 

Župan je predlagal, da se vsem svetnikom pošlje zapisnik inšpekcijskega pregleda. 

 

 

K točki 6 (01:59:00 h) 

Poročilo odbora za družbene dejavnosti (cene programov v vrtcih v občini 

Železniki od 1.11.2019 dalje)  

 

Odbor se je sestal na 5. seji dne 11.9.2019. Poročilo je podala predsednica Julijana 

Prevc. Gre za povišanje cen v Vrtcu pri OŠ Železniki (5,9 %) in v Antonovem vrtcu 

(7,4 %), in sicer od 1.11.2019. 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Jože Prezl, Blaž Vrhunc, Tomaž Demšar, 

replika: Jože Prezl, Franc Tušek, Jurij Demšar, Branka Krek Petrina, Matej Šubic, 

Tomaž Demšar; odgovorila sta Martina Logar in župan) 

 

103. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 14, proti 2) Sklep o določitvi 

cen programov v vrtcih v občini Železniki od 1. 11. 2019 dalje, v predloženi 

vsebini. 

 

 

K točki 7 (02:30:40 h) 

Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 

 

Odbor se je sestal na 5. seji dne 24.10.2019. Poročilo je podal predsednik Janez 

Thaler. Cirila Tušek je podala podatke o najemnini in stroških v zdravstvenem domu 

Železniki. 

Razprave ni bilo. 

 

 

K točki 8 (02:36:30 h) 

Župan sporoča 

 

Župan Anton Luznar je podal informacije o aktualnih zadevah. 

Glede na to, da je vsako leto razprava glede Športnega parka Rovn, bi podal nekaj 

informacije, tudi za svetnike, ki so novi v tem mandatu. 

Lastništvo v Športnem parku Rovn je 3/5 Športno društvo Selca in 2/5 občina 

Železniki. Po poplavah v letu 2007 je bilo vloženega v Rovn skupaj 763.163 €, od 

tega je ŠD Selca vložilo 541.377 €, občina 162.041 €, Marin pa 59.745 €. To je 

potrdila tudi revizija. Ko so se gradnje na Rovnu zaključile, je imelo ŠD Selca dolg v 

višini 130.000 €, to je bil kredit banke. ŠD Selca je planiralo, da bo glede na 

vlaganja in glede na lastništvo ta dolg pokrila občina. Občina tega dolga ni mogla 

plačati, zato se je začelo razmišljati tudi o prodaji dela Rovna, kjer stoji gostinski 

lokal. ŠD Selca je nameravalo prodati svoj delež Rovna, enako tudi občina svoj 

delež na zemljišču, kjer stoji gostinski lokal. Potem je bil v Selcih sklican zbor 

krajanov in sprejeta sta bila dva sklepa. Prvi sklep: krajani se niso strinjali s 

prodajo, drugi sklep: ŠD Selca odda gostinski lokal ŠP Rovn najboljšemu ponudniku 

z možnostjo razširitve objekta, za dobo 20 let, v vrednosti poplačila celotnega 

kredita. Računali so, da bodo dali v najem celoten del, kjer je gostinski lokal, 
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vendar kar je občinskega deleža to ni možno, ker občina ne more dati brezplačno v 

upravljanje svoj del ŠD Selca, ti pa naprej v podnajem za najemnino. Zato je tudi 

občina sklenila z najemnikom 20- letno pogodbo, s katero dobi letno 3.800 € 

najemnine, to najemnino občina nameni za investicije na ŠP Rovn. Po drugi strani 

pa mora ŠD Selca vsako leto zagotoviti 3.800 € najemniku, ker je ta takrat poplačal 

večino dolga. Investicije, ki so bile izvedene v teh letih v okviru tega zneska so: 

uredila se je električna omara za napajanje celotnega Rovna, čistilna naprava, 

otroško igrišče (v 2 letih), letos pa se sredstva namenjajo za streho nad 

kontejnerjem za sanitarije ob večnamenski ploščadi, kjer potekajo tudi različne 

prireditve. Del te investicije naj bi se izvedlo tudi v naslednjem letu.  

 

Z Ministrstva za infrastrukturo smo dobili obvestilo glede sanacije poškodb brežin 

na 5 lokacijah na cesti Davča-Novaki. Obveščajo nas, da bodo začeli s postopki 

pridobivanja zemljišč za potrebe sanacij poškodb brežin. Naveden ureditve se bodo 

izvajale po projektu, ki ga je v junij 2018 izdelala družba PNG Ljubljana. V ta 

namen bodo lastnikom tangiranih zemljišč poslali ustrezne pogodbe za predvidene 

posege, skupaj s cenitvijo in grafičnim prikazom. Nas s tem seznanjajo, če se bo 

kdo od teh lastnikov obrnil na nas glede informacij. Mi bomo to obvestilo poslali tudi 

Krajevni skupnosti Davča in svetniku Božu Prezlju. 

 

Od tekočih projektov potekajo še investicije: sanacija plazu v Dražgošah, 

zagotovitev dodatnih prostorov v vrtcu v Železnikih, ureditev meteornega kanala v 

Logu in obnova v bazenu. 

 

Podžupan Matej Šubic je povedal, da so bile na zadnji seji občinskega sveta podane 

pobude za razširitev skupine, ki pripravlja strategijo občine Železniki. Mateja 

Marklja, člana sveta JZR Ratitovec in Boža Prezlja, člana občinskega sveta. Skupina 

ima zdaj 11 članov, naslednje srečanje bo 12.11.2019. 

Vse prisotne in občanke ter občane bi povabil na dobrodelno tombolo, ki bo v 

nedeljo ob 15.00 uri v športni dvorani v Železnikih in na dobrodelno prireditev 

Sončki dobrote, ki bo 30.11.2019, v dvorani na Češnjici. Povabil bi tudi na 9. 

Krekov večer v spomin na Ivana Omana z naslovom Vizija za prihodnost Slovenije, 

ki bo v petek, 15.11.2019, ob 19.00 uri, v Krekovi dvorani v župnišču v Selcih. 

Gostje tega večera bodo Janez Janša, Lojze Peterle, Marjan Podobnik in Aleš Primc. 

 

 

K točki 9 (02:45:50 h) 

Vprašanja in pobude 

 

Franc Tušek: Predlagam, da se zamenja ograja pri novi cesti mimo bazena, kjer je 

nadaljevanje pločnika ali združitev s pločnikom pri Kemperlovi delavnici. Res je 

neokusno, da se ta ograja ne nadaljuje teh 10 metrov. Kar je ograje za bazenom, 

ni tak problem, tukaj pa deluje zelo neestetsko.  

Peter Košir: Te pripombe sem že dobil. Tukaj ograja najprej sploh ni bila 

predvidena, zahtevala jo je Direkcija pri recenziji, pri popisih se je vključila taka 

ograja kot zgoraj pri vhodu. Tam je slabo izvedena in morajo to popraviti, tukaj pa 

jo bodo odmontirali, pripravili ponudbo za kovano ograjo. Proučili pa bomo tudi, če 

je ograja tam res potrebna.  

 

Blaž Vrhunc: Imam predlog glede prostorov na Racovniku, ki jih imamo zapuščene 

v zelo slabem stanju. Kakšnih šest let nazaj sem bil v prostorih, ko smo imeli na 

skladišču robo iz gasilskega doma, ko smo ga obnavljali. Predlagam, da dajmo s 

tem placom nekaj narediti. Ali ga dajmo tabornikom, ali bomo tam nekaj naredili za 

penzioniste, ali ne vem kaj; dela se škoda. 
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Tomaž Demšar: Vrnil bi se na Rovn, po podatkih, ki so bili podani, je Športno 

društvo Selca dalo v Rovn 541.000 €, od tega 130.000 € kredita, 400.000 € pa 

lastnih sredstev. Pripravite nam razrez podatkov o teh 400.000 €, torej, kdo je dal 

ta denar, ali so donacije Ministrstva za šport in sredstva raznih pomoči, lastna 

sredstva športnega društva, ali so to občinska sredstva. Upam, da bom ta podatek 

dobil prej kot bom vložil amandma. 

Pripravite še podatke, koliko je občina vložila v ostala športna igrišča v občini po 

sanaciji po poplavah, od 2007 do zdaj (v Sorico, Martinj Vrh, Zali Log, smučišče 

Rudno, …). 

Že prejšnjič sem dal vprašanje, koliko smo vložili v posamezni gasilski dom. Prosim 

za te podatke.  

Enkrat sem dal excelovo tabelo v zvezi z Domom starostnikov. Zdaj je cesta mimo 

bazena končana in me zanima, koliko je končna cena. Ali boste pri vhodu v bazen 

naredili kakšno ograjo pri tistih stopnicah, ker je tam dosti nevarno.  

Stanovalci stolpnic Na Kresu sedaj zahtevajo nazaj povečana funkcionalna 

zemljišča. Zanima me stališče župana in direktorice do te zahteve prebivalcev.  

6.6. smo imeli sejo občinskega sveta in 7.6. je bila izdana odločba, da se parkirišče 

za bazenom ne uporablja več za namen, za kar je bilo zgrajeno. Torej zgrajeno je 

bilo za parkirišče, zdaj pa smo ugotovili, da se ne uporablja več za parkirišče. 

Zanima me, kdo je bil s strani občine strokovni delavec, ki je ugotovil, da se 

parkirišča ne uporabljajo več za ta namen in kje so nadomestna parkirišča. Tam 

imamo 156 stanovanj in 120 parkirišč, zdaj pa smo še te ukinili. Če so bila ta 

parkirišča namenjena bazenu, bo zdaj problem, ker bo bazen prišel pod kvoto 

predpisanih parkirišč. Na naslednji seji bom verjetno predlagal, da gredo spet pod 

grajeno javno dobro.  

 

Jože Prezl: Ali imamo pregled, koliko oseb v občini potrebuje pomoč na domu? Ali bi 

lahko naredili anketo, koliko ljudi bi dali v dnevno varstvo? Vse občine nas 

prehitevajo po levi, tukaj mi naredimo premalo. 

Pri Mercatorju sta dva parkirišča za invalide, zraven so stopnice, ni pa klančine za 

invalide. 

Na uvozu k Mercatorju je kanaleta, ki je že zelo razbila – ali je to Mercatorjevo ali 

občinsko? 

Glede na promet, ki je v Škofji Loki, na prehodu za pešce pri Novem svetu, sicer je 

to stvar občine Škofja Loka, je pa v koloni vedno ¾ voznikov iz naše občine, 

apeliram, da zjutraj postavijo na prehod osebo, ki bo s tablo stop usmerjala pešce 

in voznike, saj pešci ves čas kapljajo čez prehod in s tem povzročajo kolono vozil ali 

pa naj se postavi semafor. 

V prostorski načrt bi bilo dobro umestiti industrijsko cono. Če pogledamo, so 

Poljanci v dveh letih naredili tako fabrko, da glava peče. Zakaj je moral iti Domel na 

Trato? Zato, ker mi nismo sposobni tega v naši dolini narediti, dobiti ene takele 

lokacije. Marko je rekel, da se lahko preseli nogometno igrišče; boste imeli upor 

gorenjega konca Železnikov. Domel je hotel popravljati skladišča, ki so zraven 

parkirnih prostorov. Ker je to poplavno območje, ne moremo nič narediti. Tam bi 

lahko naredili nove stavbe, kar bi bilo funkcionalno za poplave isto, lahko bi bile 

dvonadstropne in bi bile bolj uporabne. Menim, da bi morala občinska politika 

stopiti skupaj in pritisniti, da dovolijo to adaptacijo. Delali bomo parkirna mesta v 

breg, govorim za Domel, ker sem tam zaposlen, na obstoječem parkirnem prostoru 

pa bi lahko naredili še eno nadstropje in bi bilo rešeno. 

V Selcih imamo sestanek za občinski odbor SD in se velikokrat sprašujemo, zakaj 

se Krekov dom ne obnovi? Tam je center, ki postaja urejen; za znamenje smo 

namenili kar nekaj sredstev, za Krekov dom ga pa ne moremo. 

Na seji odbora sem vprašal za širokopasovno omrežje, ker slika zmrzuje. Občani 

kličejo operaterje in dobijo odgovor, da je vzrok na strani občinskega operaterja, ki 

ima slabo opremo. Kaj ste naredili v tem času? 
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Jurij Demšar: Županu se zahvaljujem, da je organiziral sestanek z županom občine 

Škofja Loka na temo obnove ceste Martinj Vrh- Rovte v občini Škofja Loka.  

Dajem pobudo, da se vpraša na Direkcijo za ceste kdaj računajo obnoviti cesto 

Tuškov grič – Podmejač. Ta cesta je katastrofalna. 

Julijana Prevc: Ponovno bi opozorila na odlaganje bioloških odpadkov. Na to so me 

opozorili tisti, ki živijo blizu gozda. Nekateri ne zmorejo nesti bioloških odpadkov 

globje v gozd. Predlagam, da se spet občane obvesti o ravnanju z biološkimi 

odpadki, da če nimajo možnosti kompostiranja, naj nabavijo zabojnik za biološke 

odpadke. 

 

Tomaž Weiffenbach: Glede kanalete pri Mercatorju sem jaz že na prejšnji seji 

opozoril. Luknja pri kanaleti je bila že dalj časa, ko pa se je preko Mercatorjevega 

parkirišča izvajala obvozna cesta za dela na državni cesti, se je luknja povečala. 

Predlagal sem, da ko se bo uredilo parkirna mesta za Mercator, naj se zaflika še ta 

luknja. Očitno se ni in upam, da se ne bo žogica podajala še pol leta med 

Mercatorjem in občino.  

Dajem pobudo, da se razpisi za društva objavijo najkasneje v 15 dneh po sprejemu 

proračuna oziroma čimprej v začetku koledarskega leta. Zadnja leta se prepogosto 

dogaja, da so razpisi objavljeni prepozno za društva. Turistična društva so prvi 

denar letos dobila šele v začetku julija, društva ne morejo 8 mesecev zalagati denar 

za prireditve.  

 

Primož Pintar: O Antonovem vrtcu sem hotel dobiti finančne podatke, vendar ker je 

to zavod, tega ni objavljenega. Ali oni niso zavezanec za oddajo bilanc? Občina 

najbrž ima te podatke. Z lahkoto se pove, da ta vrtec ne dela dobička. 

Cirila Tušek: Občina ima finančni načrt Antonovega vrtca.  

 

 

Župan se je vsem zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 22.05 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                            Predsedujoči: 

Jolanda PINTAR                                                     župan mag. Anton LUZNAR 
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