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

 

 1 

Z A P I S N I K  

 

10. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 13.2.2020, ob 

18.00 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, Miran ŠTURM  

SD:  Zora BONČA, Jože PREZL /do 20.0 ure/ 

NSi:  Janez THALER, Franc TUŠEK  

LEVICA: Blaž VRHUNC 

 

Ostali prisotni: 

Župan:     Anton LUZNAR 

Dir.obč.uprave:    Jolanda PINTAR  

Svetovalec za komunalno dejavnost: Rok PINTAR  

Svetovalka za družbene dej.:  Martina LOGAR 

Višja svetovalka za komunalno dej.: Saša LAZAR  

Strokovni sodelavec za urbanizem: Marko DEMŠAR /od 19.35 do 21.20/ 

K&Z, Svetovanje za razvoj, d.o.o.: Boža KOVAČ /do 19.10/ 

Arping, d.o.o.:    Anže REZAR /do 19.10/ 

Igea, d.o.o.:  mag. Tomaž ČERNE, Urban JENSTERLE,  

Meta KRIVIC, Ajda KAFOL STOJANOVIČ 

/od 19.35 do 21.20/ 

Člani odbora za komunalno dej.: Peter KREK /od 18.30 do 21.20/, Andrej  

 JENSTRLE, Simon TOLAR /do 21.20/, 

Jernej BEŠTER, Janez RAKOVEC, Igor 

KEJŽAR - opravičili 

Novinarji:  Radio Sora – Andreja Čamernik Rampre 

 

Odsotni: 

Višja svetovalka za proračun,  

finance in gospodarstvo:   Cirila TUŠEK - opravičila 

Višji svetovalec za investicije:  Peter KOŠIR - opravičil 

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

Poslanec v DZ RS:    Žan MAHNIČ - opravičil 

Novinarji: Delo, RTV Slovenija, Dnevnik, Gorenjski 

glas  

 

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/242163 

 

10. 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 17 

svetnikov. 

 

Župan je najprej predlagal sklep glede hitrega postopka sprejema Odloka o 

predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v občini Železniki, 

ker je potrebno zaradi možnosti pridobitve novega 0,50 programa čim prej objaviti 

javni razpis za podelitev koncesije. 

https://www.zelezniki.si/objava/242163
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Razprave ni bilo. 

132. sklep (prisotnost: 17 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0), da se 5. točka 

dnevnega reda »Obravnava predloga in sprejem Odloka o predmetu in 

pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v občini 

Železniki«, sprejema po hitrem postopku. 

 

Župan je prebral predlagani dnevni red seje. 

Razprave ni bilo. 

 

133. sklep (prisotnost: 17 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) dnevni red 10. 

redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 13.2.2020, z desetimi 

točkami dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta občine Železniki z  

    dne 19.12.2019  

2. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja (Investicijski  

    program Kolesarska povezava Železniki – Selca, asfaltiranje občinskih  

    cest) 

3. Seznanitev s pripravo in vsebino izhodišč za spremembe in dopolnitve  

    Občinskega prostorskega načrta občine Železniki 

4. Prva obravnava predloga Odloka o pokopališkem redu v občini Železniki 

5. Obravnava predloga in sprejem Odloka o predmetu in pogojih za  

    podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni  

    dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v občini Železniki,  

    po hitrem postopku 

6. Poročilo odbora za družbene dejavnosti    

7. Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

    (imenovanje predstavnika občine v Svet Gorenjskih lekarn in v Svet  

    zavetišča Žverca) 

8. Zemljiške zadeve (občinska zemljišča za urejanje poplavne varnosti): 

    a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  

    b) dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem  

        občine Železniki za leto 2020 (brezplačni prenos na Republiko  

        Slovenijo) 

    c) Sklep o ustanovitvi stavbne pravice  

9. Župan sporoča 

10. Vprašanja in pobude 

 

 

K točki 1 (zvočni zapis: 00:05:00 h) 

Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 

19.12.2019  

 

134. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 17, proti 0) zapisnik 9. redne 

seje občinskega sveta občine Železniki z dne 19.12.2019, brez pripomb. 

 

V gradivu je bil tudi pregled realizacije sklepov z 9. redne seje. 

 

 

K točki 2 (00:07:00 h) 

Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja (Investicijski  

program Kolesarska povezava Železniki – Selca, asfaltiranje občinskih     

cest) 
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Odbor se je sestal na 7. seji dne 30.1.2020. Poročilo je podal predsednik Janez 

Thaler. Seje sta se udeležila tudi Boža Kovač iz podjetja K&Z, Svetovanje za razvoj, 

d.o.o. Radovljica, ki je predstavila Investicijski program Kolesarske povezave 

Železniki - Selca in Anže Rezar iz podjetja Arping, d.o.o. Šentjur, ki je predstavil 

tehnični del in traso kolesarske povezave. 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Blaž Vrhunc, Tomaž Demšar, Janez Thaler, 

Matej Šubic, Jurij Demšar, Miran Šturm, Branka Krek Petrina, replika: Primož 

Pintar, Franc Tušek, odgovarjali so: župan, Boža Kovač, Anže Rezar) 

 

135. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0), da se potrdi 

Investicijski program »Kolesarska povezava Železniki – Selca«. 

 

136. sklep (prisotnost: 17): 

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

občine Železniki pooblašča, da sprejme sklep o potrditvi investicijskega 

programa po zaključku postopka usklajevanja vloge s posredniškim 

telesom. V investicijski  program bodo vključene vse potrebne spremembe, 

ki bodo nastale kot posledica izdelane projektne dokumentacije in 

postopka usklajevanja projekta s posredniškim telesom (Ministrstvo za 

infrastrukturo) in organom upravljanja (Služba Vlade RS za kohezijsko 

politiko). 

 

137. sklep (prisotnost: 17): 

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

Železniki s spremembami investicijskega programa seznani občinski svet 

na prvi seji občinskega sveta po končani uskladitvi investicijskega 

programa. 

 

parkirnina na Prtovču, letne dovolilnice 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Miran Šturm, Franc Tušek, Tomaž Demšar, 

replika: Miran Šturm, Franc Tušek, Primož Pintar, Božo Prezelj; odgovoril je župan) 

 

138. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 11, proti 1), da se pri 

parkiranju na Prtovču doda opcija letne dovolilnice/parkirnine v znesku 48 

EUR za vse obiskovalce Prtovča. 

 

pomoč po požaru 

Razprave ni bilo. 

 

139. sklep (prisotnost: 16): 

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

Branku Gartnerju, Dražgoše 1, za obnovo delavnice, poškodovane v 

požaru, nameni enak znesek, kot se je namenil za pomoč ob požaru pri 

Krivcu v Davči. 

 

asfaltiranje občinskih cest 

Razprave ni bilo. 

 

140. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0), da se manj 

obremenjene javne poti (ceste do le nekaj hiš, ceste, kjer ni veliko 

tovornega prometa,…) asfaltirajo z enoslojnim asfaltom debeline 7 cm. 
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Bolj obremenjene javne poti (več vsakodnevnega tovornega prometa,…) se 

asfaltirajo z dvoslojnim asfaltom v debelini 5 + 3 cm.  

Lokalne ceste se asfaltirajo z dvoslojnim asfaltom v debelini 6 + 3-4 cm.  

Pri asfaltiranju občinskih cest se na stroške občine izvede asfaltiranje 

priključka pravokotno na priključek v dolžini do 1,5 m od najmanjšega 

kota, pod katerim se priključek navezuje na občinsko cesto. Za priključke 

se ne štejejo poljske poti. Na poljskih poteh se priključek za asfaltno 

prevleko samo nakaže v dolžini do 0,5 m od najmanjšega kota, pod katerim 

se priključek navezuje na občinsko cesto, predvsem z namenom 

zavarovanja mulde.  

 

 

K točki 3 (01:33:00 h) 

Seznanitev s pripravo in vsebino izhodišč za spremembe in dopolnitve 

Občinskega prostorskega načrta občine Železniki 

 

Uvodna pojasnila je podal Marko Demšar, strokovni sodelavec za urbanizem na 

občini Železniki. K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni predstavniki podjetja 

Igea, d.o.o., Ljubljana, mag. Tomaž Černe, Urban Jensterle, Meta Krivic, Ajda Kafol 

Stojanovič in člani odbora za komunalno dejavnost in varstvo okolja, ki niso 

svetniki. Predstavljeni so bili aktualni problemi s primeri, s kakršnimi se soočamo 

na področju urejanja prostora, pobude občanov za spremembo namenske rabe, 

zaznane potrebe po spremembi OPN s področja izvajanja nalog občine ter potrebne 

dopolnitve OPN zaradi nove zakonodaje. 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Primož Pintar, Julijana Prevc, Janez Thaler, 

Franc Tušek, Jurij Demšar, Miran Šturm, Tomaž Demšar, Božo Prezelj, v razpravi so 

sodelovali tudi Andrej Jenstrle, Simon Tolar, Peter Krek, replika: Alenka Lotrič, 

Tomaž Demšar; odgovarjali so: Marko Demšar, Tomaž Černe) 

 

141. sklep (prisotnost: 16): 

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

pripravo in vsebino izhodišč za spremembe in dopolnitve Občinskega 

prostorskega načrta občine Železniki. 

 

 

K točki 4 (03:16:40 h) 

Prva obravnava predloga Odloka o pokopališkem redu v občini Železniki 

 

Obrazložitev je podal predsednik odbora za komunalno dejavnost in varstvo okolja 

Janez Thaler. Odbor je predlog odloka obravnaval na 7. seji dne, 30.1.2020. Občine 

morajo svoje odloke uskladiti z veljavno zakonodajo, to je z Zakonom o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti. 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljala: Franc Tušek, Weiffenbach, Tomaž Demšar, 

replika: Matej Šubic, Franc Tušek, Tomaž Demšar; odgovorila je Jolanda Pintar) 

 

142. sklep (prisotnost: 16): 

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

pokopališkem redu v občini Železniki v prvi obravnavi. Podane pripombe 

naj se v čim večji meri vključijo v predlog odloka za drugo obravnavo. 

 

 

K točki 5 (03:33:15 h) 

Obravnava predloga in sprejem Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 

koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
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področju splošne in družinske medicine v občini Železniki, po hitrem 

postopku 

 

Obrazložitev je podala predsednica odbora za družbene dejavnosti Julijana Prevc. 

Odbor je predlog odloka obravnaval na 8. seji dne, 4.2.2020 in ni imel pripomb. 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Blaž Vrhunc, replika: Primož Pintar, odgovor 

je podala Martina Logar) 

 

143. sklep (prisotnost: 16): 

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

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske 

medicine v občini Železniki. 

 

 

K točki 6 (03:40:50 h) 

Poročilo odbora za družbene dejavnosti    

 

Poročilo je podala predsednica Julijana Prevc.  

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Miran Šturm, Tomaž Demšar, Matej Šubic, 

Tomaž Weiffenbach, Zora Bonča)  

 

 

K točki 7 (03:56:00 h) 

Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

(imenovanje predstavnika občine v Svet Gorenjskih lekarn in v Svet 

zavetišča Žverca) 

 

Obrazložitev je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja Jurij Demšar. Komisija je imela 5. redno sejo dne 21.1.2020. 

Razprave ni bilo. 

 

144. sklep (prisotnost: 16): 

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

Rant, Češnjica 12 b, 4228 Železniki, imenuje za predstavnico občine 

Železniki v Svetu javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne Kranj. 

 

imenovanje predstavnika v Svet zavetišča Žverca  

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Tomaž Demšar) 

 

145. sklep (prisotnost: 16): 

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

Demšarja, Rudno 13, 4228 Železniki, imenuje za predstavnika občine 

Železniki v Svetu zavetišča Žverca, društva za pomoč živalim Škofja Loka. 

 

 

K točki 8 (04:00:00 h) 

Zemljiške zadeve (občinska zemljišča za urejanje poplavne varnosti): 

    a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  

    b) dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem  

        občine Železniki za leto 2020 (brezplačni prenos na Republiko  

        Slovenijo) 

    c) Sklep o ustanovitvi stavbne pravice  
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Obrazložitev je podala Jolanda Pintar, dir.obč.uprave. 

Razprave ni bilo. 

 

146. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 14, proti 0), da se dopolni 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena), in sicer se doda:  

- k.o. 2062 Studeno, parc. št. 11/125, 30/55, 654/89, 764/67, 

1633/15, 1689/2, 1690/9, 1709/2,  

- k.o. 2071 Železniki, parc. št. 567/8 in 568/6, 

zaradi brezplačnega prenosa na DRSV za urejanje poplavne varnosti. 

 

147. sklep (prisotnost: 16): 

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

načrta ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem občine Železniki, 

in sicer v načrtu razpolaganja z zemljišči v lastništvu občine Železniki za 

leto 2020. 

 

148. sklep (prisotnost: 16): 

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

brezplačne stavbne pravice za Republiko Slovenijo za potrebe urejanja 

poplavne varnosti Železnikov (javni interes), in sicer z neposredno 

pogodbo na parcelah k.o. 2062 Studeno: 615/62-del, 764/62-del ter k.o. 

2071: 702/1, 703/1. 

 

 

K točki 9 (04:09:00 h) 

Župan sporoča 

 

Župan Anton Luznar je podal informacije o aktualnih zadevah. Povedal je, da bo 

večino svojega poročanja namenil protipoplavnim ureditvam. Če ste kaj gledali na 

spletno stran občine pod zavihek, kjer so objavljena poročila glede napredovanja 

projekta, ste lahko opazili, da se sedaj več poroča, in jaz imam povzetke teh 

poročil. Najnovejši je bil 7. februarja, pridobivanje parcel za 1. fazo vodnih in 

drugih ureditev ter obvoznice. Potrebno je pridobiti skoraj 500 zemljiških parcel. 

Vse cenitve parcel so že izdelane, poslane skupaj s ponudbami lastnikom zemljišč, 

ki imajo 30 dni časa, da se odzovejo na ponudbo. Tisti, ki se morajo preseliti, od 

katerih se kupuje, so želeli daljše roke, dan jim je bil rok samo šest mesecev, 

prosili so za podaljšanje roka; nekateri tudi navajajo, da so pozabili kakšne stvari 

oceniti in predlagajo še dodatne cenitve, tako da je bil ponovno ta cenilec na terenu 

in bodo pač dopolnjene te ponudbe. Je pa določenim ta rok tudi že potekel, in prišlo 

je tudi že, da so pripravili razlastitvene elaborate; sedem takih razlastitvenih 

elaboratov je bilo že oddanih na Upravno enoto Škofja Loka. Zaenkrat pa je stanje 

tako, da so pridobili za potrebe gradnje že 365 parcel, kar je 75 % vseh potrebnih 

zemljišč. 

25.  februarja bo tukaj v sejni sobi spet notar, kjer bodo lahko tisti, ki so v tem 

času podpisali pogodbe, te pogodbe tudi overili. Občasno pridejo, zdaj so bili že 

dvakrat na občini, sedaj so tretjič. V začetku marca bo Direkcija za vode 

organizirala na Zalem Logu tudi predstavitev gradnje druge faze, se pravi gradnje 

suhega zadrževalnika pod Sušo. V tem tednu so na Ministrstvu za okolje in prostor 

pripravili odgovor, ki so ga poslali na Agencijo RS za okolje, za ponovni postopek 

izdaje okoljevarstvenega soglasja.  

24. 1. je bilo objavljeno javno naročilo za inženirske storitve za nadzor za prvo fazo 

gradnje, se pravi za ureditev Sore od Alplesa do Gorenjega konca skupaj z obvozno 

cesto. Tukaj so investitorji RS za vode, RS za infrastrukturo in Občina Železniki v 
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manjšem obsegu. Rok za oddajo ponudb je 13. 3. Objavljeno je bilo tudi naročilo za 

projektiranje mostu čez Češnjico, iščejo projektanta, to sporočilo je bilo objavljeno 

29. 1. Rok za predložitev ponudb je bil 12. februar 2020. 

29. 1. je bil objavljen tudi razpis za pridobivanje pravice graditi za izvedbo 

protipoplavnih ureditev druge faze. Tukaj iščejo firmo, ki bo izvedla vse, kar sodi 

sem, to je organizacija in izvedba geodetskih del, cenitev nepremičnin, priprava 

ponudb in pogodb za odkupe, služnosti in začasno uporabo nepremičnin, 

usklajevanje pogodb z lastniki, sklepanje pogodb, vpis v zemljiško knjigo ter 

ureditev dokazil o stanju nepremičnin. Rok za prijavo je 4. marec. Izdelane so bile 

tudi dodatne cenitve za objekt Na plavžu, kjer so bile največje težave. Tu so 

upoštevali še tiste želje, ki jih je imela lastnica in so ji izdelali cenitev, v tem tednu 

so jo poslali. Potem sta na vezi z direktorjem Direkcije za vode, ki bo tudi šel do te 

lastnice glede nadaljnjih dogovarjanj.  

S podobne tematike smo imeli tudi predstavitev v Škofji Loki, in sicer predstavitev 

rezultatov hidravlične hidrološke analize, ki smo jo delale skupaj štiri občine 

škofjeloškega področja, za Poljansko dolino, Selško dolino in Škofjo Loko, do 

sotočja Sore in Save, vključena je bila tudi Občina Medvode. Ta predstavitev je bila 

5. 2. To predstavitev smo poslali tudi na vaše elektronske naslove. Je pa zdaj 

potrebno še opraviti recenzijo te študije, en nivo te recenzije je bil že opravljen, 

zdaj je v drugem nivoju, potem smo se dogovarjali z vsemi občinami, da se 

organizira sestanek na Direkciji za vode in da se poskuša ukrepe, ki so zajeti v tej 

študiji, predvsem te zadrževalnike, vključiti v naslednjo finančno perspektivo, ki se 

začne od leta 2020. 

 

Podžupan Matej Šubic: Že četrto leto zapored je bila Občina Železniki uspešna na 

evropskem razpisu Evropa za državljane, tudi letos bomo prejeli 25.000 evrov 

nepovratnih sredstev. Letošnji projekt nosi naslov: Prostovoljstvo ohranja evropsko 

dediščino živo,  mladi za evropska mesta, mesta za mlade. Projekt bo potekal pet 

dni, predvidoma od 24. do 29. junija, seveda v sklopu 58. Čipkarskih dni v 

Železnikih. Naši tokratni partnerji so Lepoglava s Hrvaške, Innichen, Narodni svet 

Koroških Slovencev iz Avstrije, Maasmechelen, Skopje, Buderus Madžarska in pa 

nemški Oberammergau. Gre za mesto, kjer uprizarjajo najstarejši evropski pasijon. 

Ravno včeraj se je že prvič sestala koordinacijska skupina za izvedbo tega projekta 

in smo nekako že začrtali smernice, kako in kdaj bo vse skupaj potekalo. Gonilna 

sila pri prijavah naše občine na te projekte je Andreja Ravnihar Megušar, 

podpredsednica komisije za mednarodno sodelovanje v naši občini, ki ji na tem 

mestu tudi čestitam in se ji zahvaljujem. 

Še en stavek o delovni skupini za pripravo strategije razvoja občine Železniki.  V 

tem tednu smo pregledali prispele odgovore na vprašalnike, ki smo jih objavili v 

decembrskih Ratitovških obzorjih in pa na spletni strani Občine Železniki; na 

vprašalnik je odgovorilo 349  občank in občanov, rezultate tega vprašalnika pa 

bomo objavili v aprilski številki Ratitovških obzorjih in tudi na spletni strani Občine 

Železniki. 

Danes sem se v Sokolskem domu v Škofji Loki udeležil slovesnosti ob zaključku 

tekmovanja, ki ga že od leta 2000 organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije v 

soorganizaciji Osnovne šole Jela Janežiča iz Škofja Loke. Program vključuje tudi 

otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom. Gre za 

dve tekmovanji v računalništvu, eno je 13. državno računalniško tekmovanje Z 

miško v svet, ki je namenjeno učencem s posebnim programom, drugo z naslovom 

Z računalnikom skozi okna pa je namenjeno učencem nižjega izobrazbenega 

standarda. To pa je letos potekalo že dvajsetič zapored. Ob tej priložnosti je Zveza 

za tehnično kulturo Slovenije vsem štirim občinam ustanoviteljicam podelila 

priznanje. 
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K točki 10 (04:21:15 h) 

Vprašanja in pobude 

 

Tomaž Weiffenbach: Zgodil se je podor skal Na plavžu, to ste iz medijev lahko 

prebrali. V preteklosti so domačini tam veliko naredili za obrambo svojih hiš, 

postavili tudi mreže, da ni prišlo do najhujšega, kar si nihče ne želi. Bi bilo pa 

smiselno za naprej, da se to območje oziroma ta hrib nekako oceni in zavede kot 

plazišče. Jaz verjamem, da se to da, sam sicer ne vem, kako. Če bi bilo to vnaprej 

plazišče, bi lahko za zaščito z mrežami  v prihodnje poskrbela država.  

Druga stvar, glede preložitve ceste oziroma obvoznice in protipoplavne zaščite. 

Meni je všeč, da se veliko dogaja, ni mi všeč, da se nekatere stvari dogajajo tako, 

kot se, ampak to so dejstva in to je resničnost, so pa zraven tudi stvari, ki jih ne 

smemo pozabiti in niso naše hiše, ali pa naše stvari, s katerimi smo vedno zraven, 

ampak so tudi kulturna dediščina, mislim, da vsi poznamo Matijovcevo kapelico, ki 

jo je 18. 9. 2007 odneslo, Matijovceva kapelica je stala nasproti takratne Dom 

opreme, danes Algame, oziroma nogometnega igrišča. Seveda takrat smo reševali 

sami sebe pa tudi hiše, bilo je rečeno, da bo na tej trasi, kjer je stala kapelica, 

potekala obvozna cesta in da se bo v sklopu obvozne ceste zgradila tudi nova 

kapelica, ki bo umeščena v ta prostor. Svetnika, ki je bil noter, sv. Anton 

Puščavnik, so ga dolvodno nekje v Loki, ne vem točno, kje, dobili, in ga odnesli v 

Restavratorski center v Ljubljano, kjer je še danes, in čaka, da se mu kapelica 

postavi nazaj. Tudi na kapelico ne smemo pozabiti in jo umestimo v tisti prostor, 

kjer je že prej toliko let stala. 

Zadnja stvar pa je vesela stvar, to pa je prihajajoči prazniki oziroma pust, naslednji 

teden, potem pa upam, da se vidimo na prireditvah, ki jih društva organizirajo v 

naši občini, na pustnih karnevalih, povorkah, plesih; opozoril pa bi na velikonočni 

ponedeljek, po dveh letih se bo spet zgodil projekt oziroma prireditev »kovtre 

šivat« v sodelovanju Turističnega društva Železniki in Kulturno umetniškega 

društva France Koblar. Projekt bo dejansko potekal na velikonočni ponedeljek 

popoldne nekaj ur, finančno pa lahko rečem, da je kar bogat zalogaj; sedaj smo v 

fazi organizacije in pridobivanja sponzorjev in tistih, ki bodo z veseljem priskočili. 

Dve leti nazaj je bilo 125 parov, plus 100 ljudi same organizacije, tako da imamo že 

s pogostitvijo kar precej stroškov, ampak jaz verjamem, da bomo uspeli, 

verjamem, da bo letos 150 parov, da boste z veseljem prišli plesat v Železnike. 

 

Alenka Lotrič: Mene pa samo zanima športna dvorana in najemnina - športna 

društva v naši občini, ki organizirajo prireditve, plačajo kar veliko najemnino. To 

mene moti in moti tudi druge, s tem da društvo pripravi dvorano in jo tudi pospravi. 

Če to organizira gasilsko društvo, se trudi, da dobi določena sredstva, s tem plača 

najemnino dvorane, po drugi strani pa prosi občino za sredstva za delovanje 

društva. Če bi se dalo na kakšen način, da bi vsaj ta društva, ki delujejo v občini, 

poravnala samo stroške, ki nastanejo pri tej uporabi, da bi se jim najemnina 

nekako zmanjšala. To je moj predlog. 

Bi pa še povedala o smučišču Rudno. Danes smo že govorili, vse čestitke smučišču 

Rudno, me je pa zmotilo to, zdajle, ko sem šla na sejo. Že z Dražgoš dol sem videla 

utripajoče luči, bila je temo, dva avtomobila sta bila na cesti in sta imela utripajoče 

smerokaze vključene, mamica je pospravljala smuče, otroka je imela pri cesti, 

nasproti je šla mamica z vozičkom, neosvetljena, Jaz sem ustavila, nasproti je šel 

avto, omejitev je 60 km na uro, to se je v redu izpeljalo, a če pomislimo, kakšna 

katastrofa bi to lahko bila. Nasproti sta šla avtomobila z avstrijsko registracijo, ki pa 

teh razmer ne poznata. Mi, ki se dnevno vozimo, poznamo razmere, in smo 

avtomatsko pozorni na to, čeprav še zmeraj premalo, ker otrok je nepredvidljiv, in 

to bo res treba nekaj narediti. Ampak smučišče je pa res dobro, vse čestitke. 

 

Zora Bonča: Tudi nekaj v zvezi s prometom oziroma z varnostjo. Vprašanje, če je 

možno narediti en prehod za pešce, dodaten, na Trnju, kjer se zavije na Škovine. 
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Na tej strani, pri vodi, je pločnik, na drugi strani je blok pod Škovinami in pet hiš. 

Vsi tisti, ki grejo domov, skačejo čez cesto, ko ni nobenega avta. Jaz grem večkrat 

tam, ker hodim staršem pomagat, in ravno včeraj sem naletela na situacijo, ko sem 

prišla š Škovin dol, en fantek je ravno šel čez cesto in je moral skočiti; sešlo se je.  

Dajem pobudo, da bi se tam naredilo prehod za pešce. 

Župan: To imamo že v proračunu, že za lani smo imeli v planu projekte, pa zaradi 

prezasedenosti projektanta tega nismo naredili. Imamo pa letos spet v proračunu, 

da se za to naredi projekt.  

 

Zora Bonča: Še nekaj, tam, kjer je bila prej Matijovceva kapelica Na plavžu, včasih 

smo rekli v parku, je bila miza in klopce, lahko se je ustavil tudi kakšen turist. 

Sedaj, ko gremo skozi Železnike, ni nikjer mize in klopce, kjer bi se turist lahko 

ustavil, tudi ne pred pošto. Le pri plavžu so in na placu; če bi kdaj kakšen evro kje 

ostal, bi bilo dobro kje postaviti kakšno klopco. 

 

Franc Tušek: Najprej glede pobude o urejanju javne razsvetljave, zahvalil bi se 

Jolandi in Roku za sodelovanje; z Rokom sva tudi pogledala, kako zgleda po Dašnici 

javna razsvetljava.   

Z odgovorom Športnega društva Selca se sploh ne morem strinjati. Ne bom na 

široko, ampak to je nekaj, da je sploh nekaj napisano.  

Glede vabil za občinski praznik. Jaz sem lansko leto prvič dobil vabilo kot svetnik, v 

debati sem pa videl, da ta vabila ne dobijo vsi, ki kakorkoli sodelujejo z občino ali 

občinsko upravo. In bi predlagal, da vsi, ki delajo v raznih komisijah, vemo, da 

veliko tudi prostovoljno in niso plačani, da se jim vsaj na ta način zahvalimo za 

brezplačno sodelovanje, da jim pošljemo za občinski praznik vabilo, za tisto 

pogostitev pa ne bo toliko več koštalo, ena zahvala in pozornost  za njihov prosti 

čas bi to bila.  

Glede na to, da je novo vodstvo Razvojne agencije Sora, bi predlagal, da se povabi 

na razširjen odbor za gospodarstvo oz. za družbene dejavnosti, kjer bi bili lahko 

prisotni tudi drugi svetniki, da se jih povabi, da povejo njihove načrte, občino pa bi 

prosil, da nam priskrbi podatke, kaj so oni dolžni za tista sredstva, ki jih mi damo 

njim, nam narediti. Tako bomo lahko bolj na čistem, kaj je, kaj ni, po pravici 

povem, da jaz ne vem, kaj so oni dolžni nam narediti, pa lepo bi bilo spoznati 

njihove načrte. 

Župan: Mislim, da bi bil pravi odbor za gospodarstvo.  

 

Franc Tušek: V Dašnici so sedaj nove oznake cona 30. Nisem strokovnjak glede 

tega, toliko pa vem, da vsako križišče razveljavi prejšnji znak. Tu imamo cono 30,  

ko pridemo 30 m naprej, je križišče. Znak je za začetek cone na začetku Dašnice in 

za konec cone na koncu Dašnice.  

Rok Pintar: Pri coni 30 je drugače. Razlika je med omejitvijo 30 km in znakom cona 

30. Znak Cona 30 razveljavi šele znak konec cone 30. V coni 30 so višji prekrški.  

 

Miran Šturm: Nad kapelico, če greš iz Petrola proti Železnikom, je za ograjo en hlod 

že več kot mesec, če mene vprašate, je samo sreča, da ni bilo snega; če bi bil 

kakšen plaz, bi se to sesulo na cesto in bi lahko še koga podrlo. Verjetno je to stvar 

lastnika. Če pa lastnik ne more te zadeve urediti, ali bi lahko preko občine nekako 

to zadevo uredili, ker jaz mislim, da je zadeva nevarna. Višje gor je še en sušec 

podrt. 

Župan: Pozvali bomo lastnika, verjetno pa lastnik tega ne bo odstranil, verjetno bo 

to morala rešiti občina, tudi drugje je še nekaj takih primerov. 

Rok Pintar: Te mreže zadržijo skale, ki letijo 100 km/uro teže 1 tono, glede varnosti 

to ni problem, problem je, da je to treba čistiti. 
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Tomaž Demšar: Vprašal bi, kaj je z avtobusnimi postajami na Rudnu. 

Rok Pintar: Lahko povem glede ureditve avtobusnega postajališča na Rudnu. Ravno 

danes sem, sicer še neuradno, izvedel, da je bil izbran izvajalec, s katerim imamo v 

našem koncu dobre izkušnje. 

Glede ceste do Rudna, ta odsek od Rudna do ribogojnice, projekt je pripravljen in je 

v recenziji, z županom sva že parkrat prosila, naj ga nam dajo v pregled že pred 

recenzijo, da se ne bi dogajalo to, kar se je na Rudnu, da bi ga kasneje popravljali, 

ampak nam žal ne dovolijo, da bi ga prej pogledali.  

Druga  stvar je, kot sem že velikokrat rekel, pri pošti, pri postaji, je tema, ravno 

tam, kjer grejo iz avtobusa dol. Ob vseh teh lučeh, ki so tam okoli, je tam cona 

mraka. 

Župan: Javna razsvetljava pri pošti se bo pogledala in se bo uredilo. 

Tomažu Weiffenbachu bi se pridružil - upam, da bo pustno rajanje še kaj denarja 

pustilo v občinski blagajni; v soboto bi vas povabil na koncert Janeza Trilerja »Kaj ti 

je deklica« v bivši kinodvorani.  

 

Tomaž Demšar: Zanima me, zdaj imamo v naši občini kar tri civilne iniciative. 

Zanima me, ali uprava kaj sodeluje z vsemi tremi, a ne? 

Župan: Glede sodelovanja s civilnimi iniciativami – z iniciativo Na Kresu smo malo 

na nasprotnih bregovih, s to za poplavno varnost smo eden drugemu v pomoč, za 

Zali Log smo bili pa malo nazaj obveščeni. V začetku marca bo organizirana 

predstavitev na Zalem Logu; svetnikom smo poslali dokumentacijo, kjer se vidi, 

kako naj bi se zadaj nabirala voda. 

 

Tomaž Demšar: Še okrog skal padajočih, zdaj ko smo se pri Tuškovi Cirili 

ekspresno lotili, lansko leto je podobno vlogo dal Aleš Primožič, povedali smo mu, 

da je to stvar lastnika zemljišča. Upam, da se bomo teh sanacij lotili podobno, kot 

smo se sedaj pri Cirili, da bomo še pri ostalih imeli isto prakso. 

 

Božo Prezelj: Najprej bi se občinski upravi, še posebej pa Roku, zahvalil za 

odgovore na moj vprašanje na prejšnji seji. Glede plazov in podorov je Rok naredil 

razpredelnico, mislim, da si je vse podore tudi ogledal, sedaj bomo lahko skupaj 

pripravili prioritete, kako se bo to saniralo. 

Bi pa še vprašal - že nekaj časa nazaj se je na davški cesti med Hlipovo rupo in 

Podmejačevim Logom naredil en kar velik podor in bi prosil, če bi se lahko na 

direkcijo vprašalo, kako mislijo to sanirati in kdaj. Po drugi strani pa bi bilo fino, da 

bi se upravljavca ceste opozorilo, da bi ta podor malo bolje označil. Sicer je ta 

podor ravno za ovinkom in je stvar zelo nevarna, ko greš dol.  

Rok Pintar: Jaz sem bil en mesec nazaj obveščen o tem plazu in sem šel takoj 

pogledat, stvar je bila res dosti manjša, vzdrževalci so rekli, da bodo to sanirali z 

rednega vzdrževanja, potem se je ta stvar pokazala, da je še precej globlja, in zdaj 

sem dobil informacijo, da je stvar toliko večja, da bo to moralo iti prek razpisov in 

te stvari. Rekli so, da bodo pospešili, ampak še zmeraj ne bo toliko enostavno, kot 

so si oni zamišljali. Glede označitev pa sem se ravno danes peljal mimo in sem bil 

presenečen, da je znak nelogičen in bi morala biti še ena osvetlitev z lučko. Glede 

tega jih bom jutri še poklical. 

 

Blaž Vrhunc: Lansko leto je bila debata, koliko se bo zadrževalnikov čistilo, nekaj se 

jih je, ali imamo mi že kaj od države plana, kako se bodo tega naprej lotili, katere 

zadrževalnike bodo naprej čistili, če jih sploh bodo. 

 

Franc Tušek: Takrat, ko se je začela montirati mreža nad Petrolom, je bil znak za 

prikazovanje hitrosti nasproti Tuša odstranjen. Ne vem, ali se je prestavil drugam, 

tam je  prišel zelo prav.  

Župan: Prestavil se je k nogometnemu igrišču, kakšnega bomo morali še kupiti, 

tudi pred Selca so rekli, da bi ga bilo dobro postaviti. 
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Župan se je vsem zahvalil za sodelovanje na seji in jo zaključil ob 22.47 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                            Predsedujoči: 

Jolanda PINTAR                                                     župan mag. Anton LUZNAR 
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