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PREGLED VPRAŠANJ IN POBUD Z ODGOVORI 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE z 8. seje OBČINSKEGA SVETA z dne 7.11.2019  

 

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.  

Ograjo smo odstranili. Čakamo termin tehničnega pregleda priključka na 

regionalno cesto, kjer bomo videli, če je ograjo tam potrebno izvesti. 

 

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. 

Občina Železniki je na naslovu Racovnik 30 lastnica poslovnega prostora v 1. 

etaži v velikosti cca. 100 m2. Za to lokacijo smo najprej pridobili idejni projekt 

za dva atrijska stanovanja z možnostjo uporabe tudi za invalide. Ker se je 

kasneje pokazala potreba po lokaciji za medgeneracijski center, smo pridobili 

tudi idejni projekt za ta center. Upamo, da bo zaživel na lokaciji Doma Železniki. 

V zadnjem času pa se kaže potreba po dodatni fizioterapiji in prostore bi lahko 

zagotovili tudi na Racovniku 30.   

 

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. 

Odgovor smo pridobili od Športnega društva Selca (v prilogi). 

 

Tomaž Demšar: 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, …). 

V osnovnih sredstvih občine imamo na lokaciji športna in otroška igrišča 

zavedene naslednja osnovna sredstva, ki so bila pridobljena po poplavah l. 

2007: 

- Na območju KS Dražgoše:  

 gugalo na vzmeti (NV 1.000€)..l. 2009 

- Na območju KS Železniki:  

 Nogometno igrišče Železniki (NV 525.623,03 €)..od l. 2009 

- Na območju KS Dolenja vas:  

 Športno igrišče Dolenja vas (NV 321.301,62 €) l. 2016  

(za investicijo so sredstva prispevali tudi:  krajani v višini 18.860 €, donacije 

pravnih oseb 16.649 €, prispevek KS Dolenja vas 18.545€, skupaj 54.054€) 
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- Na območju KS Selca:  

 Športni park Rovn-ploščad, igrišče.. (NV 145.529,28 €) l. 2011 

 Igrala (NV 7.990,27 €) l. 2017 

Tomaž Demšar: Že prejšnjič sem dal vprašanje, koliko smo vložili v posamezni gasilski 

dom. Prosim za te podatke.  

(podatki od l.2013: gasilski domovi in vozila) 

 PGD ŽELEZNIKI 

obnova orodišča in nakup podvozja za gasilsko vozilo cisterna (105.000€ 

+ 92.476€) 

 PGD SELCA 

sofinanciranje gasilskega doma (199.764 €)  

 PGD ZALI LOG  

nakup garaže in popravila ter sofinanciranje nakupa gas. vozila (37.272 € 

+ 57.500 €) 

 PGD DAVČA  

sofinanciranje gasilskega doma in sofinanciranje nakupa gas. vozila 

(67.324 € + 97.000 €) 

 PDG RUDNO  

nakup prenosne črpalke in sofinanciranje nakupa gas. vozila (12.502 € + 

40.000 €) 

 PGD SORICA  

sofinanciranje nakupa gas. vozila (98.250 €) 

Tomaž Demšar: 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.  

Končna cena izgradnje ceste z obnovo komunalne infrastrukture, sanacijo 

zamakanja bazena zaradi meteornih voda in ureditvijo pešpoti do bazena znaša 

175.000,00 eur. Nova cesta mimo bazena je olajšala dostop do območja Na 

Kresu, kar je bila zahteva stanovalcev. 

Pri stopnicah, ki so ob vhodu v bazen, bo vgrajena ograja na obeh straneh 

(ograjo, ki je bila postavljena nasproti vhoda v bazen, smo reklamirali in 

reklamacija se rešuje, zato pri stopnicah ograja še ni vgrajena). 

 

Tomaž Demšar: Stanovalci stolpnic Na Kresu sedaj zahtevajo nazaj povečana 

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

prebivalcev.  

Že v odgovorih na vprašanja s 7. seje občinskega sveta smo napisali, da je 

upravnik večstanovanjskih stavb Na Kresu SPO, d.o.o. Škofja Loka 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 vedno ni poslalo zahteve 

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

Glede na podatke, ki pa so nam jih posredovali predstavniki civilne iniciative, 

menimo, da so v zahtevo vključili preveliko površino zemljišč, saj so posegli 

tako na zemljišče podjetja Mercator kot tudi na občinska parkirišča med 

bazenom in Mercatorjem, na parkirišča za bazenom, na celotno dostopno pot, ki 

je kategorizirana javna pot do stolpnic, Mercatorja, bazena, trafo postaje in na 

parcelo, kjer je vpisana stavbna pravica za gradnjo Doma Železniki. 

 

Tomaž Demšar: 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 
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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.  

Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa zaznambe grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena za parcelo 836/15, k.o. Studeno, 58 m2, je bila izdana na 

podlagi sklepa občinskega sveta in po izvedeni pravnomočni parcelaciji. Odločbo 

je pripravila Ana Martinčič, svetovalka za premoženjske zadeve, podpisala pa 

Jolanda Pintar, dir.obč.uprave. V odločbi je navedeno, da se po tem zemljišču ne 

odvija cestni promet in da se bo na to zemljišče prestavila trafo postaja.  

Trafo postajo naj bi prestaviti zaradi gradnje Doma Železniki. Zemljišče, kjer se 

nahaja obstoječa trafo postaja, je v lasti Elektra Gorenjska in z menjavo bi 

postalo last občine za potrebe Doma Železniki. Za menjavo navedenih zemljišč 

pa je bilo potrebno ukiniti status javnega dobra na parceli 836/15, ki bi prešla v 

last Elektra Gorenjske. 

 

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. 

V občini Železniki koristi pomoč na domu v zadnjem času povprečno 20 občanov 

na mesec. 

Glede dnevnega varstva imamo podatek, da sta v CSS Škofja Loka trenutno 

vključena dva naša občana, ki pa ne prihajata vsak dan. Ko se pogovarjamo z 

občani, vedno bolj pogosto zaznamo izraženo potrebo in željo po dnevnem 

varstvu, tako da bi lahko rekli, da bi hitro imeli 10 kandidatov.  

Organizacija pomoči na domu in dnevno varstvo za starejše je predvideno v 

novem Domu Železniki. 

 

Jože Prezl: Pri Mercatorju sta dva parkirišča za invalide, zraven so stopnice, ni pa 

klančine za invalide. 

 

 
Glede klančnine za invalide iz občinskega parkirišča do trgovine Mercator bomo 

preverili možnost izvedbe na terenu. 

 

Jože Prezl: Na uvozu k Mercatorju je kanaleta, ki je že zelo razbila – ali je to 

Mercatorjevo ali občinsko? 

Kanaleta je na zemljišču, ki je v lasti Mercatorja. Luknjo pri kanaleti bomo 

asfaltirali s strani občine.  

 

Jože Prezl: 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. 

Pobudo smo posredovali na občino Škofja Loka. 
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Jože Prezl: 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. 

 

Jože Prezl: 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. 

Krekov dom je v lasti Krajevne skupnosti Selca. Na seji sveta KS Selca so 

10.9.2019 ustanovili odbor za prenovo Krekovega doma, ki šteje 6 članov. 

 

Jože Prezl: 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? 

O navedenih težavah smo pisno seznanili direktorja podjetja Tritel, d.o.o. in ga 

zaprosili za odgovor: 

»To je tipična napaka pri tistih operaterjih, ki do OŠ omrežja dostopajo s 

preozko/premajhno pasovno širino. To pomeni, da so kapacitete signala, ki ga 

pripeljejo v glavno postajo, glede na število lastnik aktivnih priključkov, 

premajhne. Telekom Slovenije se je zavedal omenjenega problema, in je 

kapaciteto signala pravočasno nadgradil z dodatnim 1GE (giga-ethernet) 

vmesnikom, zato pri tem operaterju ni bilo takšnih pomanjkljivosti. Temu je 

sledil še A1, ki je že in bo v kratkem nadgradil še za en dodaten 1GE vmesnik, 

na koncu pa je pred tremi dnevi to naredil še Telemach. 

Torej, bistvo problema so neorganizirani in neodgovorni operaterji, ki ne 

nadgradijo pravočasno svojih dostopnih kapacitet, da bi šele zatem pričeli s 

prodajo svojih bolj zmogljivih paketov z več HD programi itn., pač pa to storijo 

šele, ko pride do omenjenih problemov. Pri tem se pa, na to smo že navajeni, 

nekorektno izgovarjajo na upravitelja omrežja, pri čemer v glavnem trdijo, da 

gre za zastarelo ali ne dovolj zmogljivo aktivno opremo. 

Naj omenim še, da je lastnik aktivne opreme v glavni in vseh treh podpostajah 

javni partner tj. občina Železniki ter da dobavljena aktivna oprema zadošča 

popolnoma vsem zahtevam prvega »Javnega razpisa »Javni razpis za pridobitev 

sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR; 2. Razvojna prioriteta: 

Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska 

družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega 

omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti«. Razpis pri tem, zaradi 

zahteve po tehnološki nevtralnosti, ni določil tehnologije dostopa do končnega 

naročnika (telefonska parica, koaksialni kabel, optični kabel, WiFi, GSM, satelit 

ipd.), pač pa zahtevo, da dobavljena oprema mora zagotoviti pri končnem 

naročniku minimalno pasovno širino 1 Mb/s. Mi smo se takrat odločili za 

tehnologijo optičnega dostopa s hitrostjo 100 Mb/s, kar se pa v prihodnje po 

potrebi lahko nadgradi na bistveno večje pasovne širine.« 

 

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. 

S strani Direkcije RS za infrastrukturo smo bili obveščeni, da so pričeli s 

postopki pridobivanja zemljišč za potrebe sanacije poškodb brežin na 5 
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lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki. To se bo izvajalo po projektu, ki 

ga je junija 2018 izdelala družba PNG Ljubljana, d.o.o.. Lastnikom tangiranih 

zemljišč bodo poslali ustrezne pogodbe za predvidene posege, skupaj s cenitvijo 

in grafičnim prikazom.  

 

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. 

V Ratitovških obzorjih, ki bodo izšla 13.12.2019, bo objavljen prispevek Loške 

komunale o ravnanju z biološkimi odpadki.  

 

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.  

Kanaleta je na zemljišču, ki je v lasti Mercatorja. Luknjo pri kanaleti bomo 

asfaltirali s strani občine.  

 

Tomaž Weiffenbach: 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.  

Razpisi za sofinanciranje dejavnosti društev se lahko objavijo po začetku 

veljavnosti in uporabe proračuna, če so v njem zagotovljena sredstva; pogoj so 

tudi na občinskem svetu sprejeti letni programi in izvedeno javno naročilo za 

izdajanje občinskega glasila ter izid prve številke glasila. V letu 2019 so bili 

razpisi objavljeni kasneje kot običajno zaradi lokalnih volitev, začasnega 

financiranja in sprejema proračuna 28. februarja. 

 

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.  

¸ 

******************* 

V vednost odgovor ene od cvetličark na povpraševanje o nasaditvi in vzdrževanju kroga, 

kjer so zdaj kamni, v parku nasproti Pošte v Železnikih: 

»Po tehtnem razmisleku vam sporočam, da se za projekt ureditev zelenice nisem 

odločila. 

Moji razlogi so: 

To je velik projekt in mislim, da je to bolj delo za izkušenega vrtnarja kot cvetličarja. 

Ob nasaditvi trajnic ali enoletnic  to pomeni veliko truda in vzdrževanja skozi celo leto. 

Kar je jasni dokaz, da so prve trajnice propadle. V bližini je veliko mačk in tudi te 

predstavljajo problem. 

Največji problem predstavlja v poletnih mesecih, voda, količinsko jo je kar nekaj treba, 

dostava je tudi problem. 

Po mojem mnenju pa se mi zdi , da bi bil reklamni pano ob obstoječi ureditvi moteč in bi 

kvaril izgled zelenice. 

Mogoče bi v tem krogu iz kamenja rajši izdelali grb občine in bi ga primerno osvetlili.« 

 

Železniki, 9.12.2019                                                    ŽUPAN  

Št.:         9000-7/2019-012                                           OBČINSKA UPRAVA 

 

PRILOGA 


