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Z A P I S N I K  

 

11. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 28.5.2020, ob 

19.00 uri, v dvorani Kulturnega doma 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 /od 19.10/, Branka PETRINA KREK, 

Miran ŠTURM  

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  

Višja svetovalka za komunalno dej.: Saša LAZAR  

Svetovalec za komunalno dejavnost: Rok PINTAR  

Komandir Policijske postaje Šk.Loka: Sašo ENIKO /do 19.45/ 

Vodja Medobčinskega inšpektorata  

in redarstva občin Bled, Bohinj in  

Železniki       mag. Primož LAH /do 19.45/ 

Predstavnika EHO projekt, d.o.o.: Darjo DURJAVA in Gregor IVNIK DUJOVIČ 

    /od 19.15 do 20.15/ 

Predsednik Nadzornega odbora  

občine Železniki    Janez TROJAR  

Novinarji:  Radio Sora – Tanja BARAŠIN /do 21.25/ 

  Gorenjski glas – Ana ŠUBIC 

 

Odsotni: 

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

Poslanec v DZ RS:    Mihael PREVC - 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/261126 

 

11. redno sejo občinskega sveta je začel župan Anton Luznar, ki je pozdravil vse 

prisotne in jih obvestil, da je seja zaradi koronavirusa v dvorani Kulturnega doma 

Železniki, da bo glasovanje potekalo z dvigovanjem kartonov, 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 najprej predlagal sklep glede skrajšanega postopka sprejema Odloka o 

spremembah Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2020 in Odloka o 

dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine 

Železniki, ker je potrebno zaradi  

Razprave ni bilo. 

 

https://www.zelezniki.si/objava/261126
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149. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da se 5. točka 

dnevnega reda »Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah 

Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2020 (prvi rebalans)«, 

sprejema po skrajšanem postopku. 

 

150. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da se 7. točka 

dnevnega reda »Obravnava predloga in sprejem Odloka o dopolnitvi 

Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine 

Železniki«, sprejema po skrajšanem postopku. 

 

Župan je prebral predlagani dnevni red seje. 

Razprave ni bilo. 

 

151. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) dnevni red 11. 

redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 28.5.2020, s trinajstimi 

točkami dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta občine Železniki z  

    dne 3.2.2020 in 1. dopisne seje, ki je potekala od 17. -24.4.2020  

2. Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Železniki v  

    letu  2019 

3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled,  

    Bohinj in Železniki v letu 2020 

4. Predstavitev projekta Sanacija brežine Na plavžu v Železnikih 

5. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o  

    proračunu občine Železniki za leto 2020, po skrajšanem postopku (prvi  

    rebalans) 

6. Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine  

    Železniki za leto 2019 

7. Obravnava predloga in sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji  

    in delovnem področju občinske uprave občine Železniki, po skrajšanem  

    postopku 

8. Druga obravnava in sprejem predloga Odloka o pokopališkem redu v  

    občini Železniki 

9. Prva obravnava predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne  

    gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini  

    Železniki 

10. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja: 

    - Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2019 

    - Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne OGJS oskrbe s  

      pitno vodo za l. 2020 za območje občine Železniki 

    - Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne OGJS odvajanja  

      in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za l.2020 za  

      območje občine Železniki 

11. Poročilo Nadzornega odbora občine Železniki (Končno poročilo o  

      nadzoru projekta Ekonomsko poslovna cona Alples) 

12. Župan sporoča 

13. Vprašanja in pobude 
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K točki 1 (zvočni zapis: 00:05:30 h) 

Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 

3.2.2020 in 1. dopisne seje, ki je potekala od 17. -24.4.2020  

 

 

152. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 17, proti 0) zapisnik 10. redne 

seje občinskega sveta občine Železniki z dne 3.2.2020 in 1. dopisne seje, ki 

je potekala od 17. -24.4.2020, brez pripomb. 

 

V gradivu je bil tudi pregled realizacije sklepov z 10. redne seje in 1. dopisne seje. 

 

 

K točki 2 (00:06:30 h) 

Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Železniki v 

letu  2019 

 

Poročilo je podal komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko. 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Blaž Vrhunc, Janez Thaler, Franc Tušek, 

Branka Krek Petrina, odgovore je podal Sašo Eniko) 

  

153. sklep (prisotnost: 17): 

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

Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine 

Železniki v letu 2019. 

 

 

K točki 3 (00:22:00 h) 

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 

in Železniki v letu 2020 

 

Poročilo je podal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 

in Železniki, mag. Primož Lah. 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Blaž Vrhunc, odgovoril je Primož Lah) 

  

154. sklep (prisotnost: 17): 

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

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 

in Železniki v letu 2019. 

 

 

K točki 4 (00:36:05 h) 

Predstavitev projekta Sanacija brežine Na plavžu v Železnikih 

 

Obrazložitev projekta sta podala direktor podjetja EHO Projekt, d.o.o. Ljubljana, 

Darjo Durjava in projektant Gregor Ivnik Dujovič. 

DIIP Sanacija brežine Na plavžu v Železnikih je predstavila Cirila Tušek, višja 

svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo. 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Janez Thaler, Jurij Demšar, Matej Šubic, 

odgovore so podali župan, Cirila Tušek, Darjo Durjava, Gregor Ivnik Dujovič) 
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K točki 5 (00:55:00 h) 

Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu 

občine Železniki za leto 2020, po skrajšanem postopku (prvi rebalans) 

 

Obrazložitev sta podala župan mag. Anton Luznar in višja svetovalka za proračun, 

finance in gospodarstvo Cirila Tušek. 

 

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

Alenka Lotrič, Božo Prezelj, Franc Tušek, Jurij Demšar, odgovarjali so: Rok Pintar, 

Peter Košir, župan) 

 

155. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 1) Odlok o 

spremembah Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2020, v 

predloženi vsebini (prvi rebalans). 

 

 

K točki 6 (01:23:20 h) 

Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine 

Železniki za leto 2019 

 

Obrazložitev zaključnega računa proračuna občine Železniki za leto 2019 je podala 

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

Podala je tudi obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata – drugi 

prihodki, kar je bilo zahtevano na seji odbora za komunalo. 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal Tomaž Demšar, odgovore so podali Jolanda 

Pintar, Cirila Tušek, Rok Pintar, župan) 

 

156. sklep (prisotnost: 17): 

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

proračuna občine Železniki za leto 2019. 

 

 

K točki 7 (01:32:30 h) 

Obravnava predloga in sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave občine Železniki, po skrajšanem 

postopku 

 

Obrazložitev je podal predsednik odbora za komunalno dejavnost in varstvo okolja 

Janez Thaler. Dejavnost urejanja javnih parkirišč se izvaja kot gospodarska javna 

služba. Zato je potrebna dopolnitev Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave občine Železniki, in sicer v delu, kjer je določeno, katere 

dejavnosti se lahko opravljajo v režijskem obratu. Doda se dejavnost obratovanje 

parkirnih prostorov in garaž s plačljivim parkiranjem po Standardni klasifikaciji 

dejavnosti: 52.210, saj bo na tej podlagi možen vpis v sodni register. 

Odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja je predlog obravnaval na 8. seji 

dne 14.5.2020 in ni imel pripomb. 

 

Razprave ni bilo. 

 

157. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) Odlok o dopolnitvi 

odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine 

Železniki, v preloženi vsebini. 
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K točki 8 (01:34:25 h) 

Druga obravnava in sprejem predloga Odloka o pokopališkem redu v občini 

Železniki 

Obrazložitev je podal predsednik odbora za komunalno dejavnost in varstvo okolja 

Janez Thaler. Odbor je predlog že drugič obravnaval, in sicer na 8. seji dne 

14.5.2020 in ni imel dodatnih pripomb. 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal Jože Prezl) 

 

158. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) Odlok o 

pokopališkem redu v občini Železniki.  

 

 

K točki 9 (01:35:50 h) 

Prva obravnava predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 

gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini 

Železniki 

 

Obrazložitev je podal predsednik odbora za komunalno dejavnost in varstvo okolja 

Janez Thaler. Odbor je predlog odloka obravnaval na 8. seji dne, 14.5.2020.  

24-urna dežurna služba na območju občine Železniki se bo izvajala s podelitvijo 

koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti. Koncesijo občina podeli na podlagi javnega 

razpisa. 

 

Razprave ni bilo. 

 

159. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) predlog Odloka o 

načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v občini Železniki, v prvi obravnavi. Podane 

pripombe naj se v čim večji meri vključijo v predlog odloka za drugo 

obravnavo. 

 

 

K točki 10 (01:38:00 h) 

 Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja: 

    - Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2019 

    - Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne OGJS oskrbe s  

      pitno vodo za l. 2020 za območje občine Železniki 

    - Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne OGJS odvajanja  

      in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za l.2020 za  

      območje občine Železniki 

 

Odbor se je sestal na 8. seji dne 14.5.2020. Poročilo je podal predsednik Janez 

Thaler.  

 

Poročilo Režijskega obrata 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal Jože Prezl) 

 

160. sklep (prisotnost: 17): 

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

Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2019. 
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Elaborata o oblikovanju cen 

Razprave ni bilo. 

 

 

161. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) Sklep, s katerim se 

potrdita Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 za območje občine 

Železniki, ki ga je pripravila Občina Železniki – Režijski obrat. 

 

Požar v Davči (Štravs) 

Ker objekt nima gradbenega dovoljenja, se bo o vlogi za finančno pomoč odločalo 

naknadno. 

(k razpravi se je prijavila in razpravljala Branka Krek Petrina) 

 

 

K točki 11 (01:49:40 h) 

Poročilo Nadzornega odbora občine Železniki (Končno poročilo o nadzoru 

projekta Ekonomsko poslovna cona Alples) 

 

Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora občine Železniki Janez Trojar.  

Komentar k poročilu, kjer je bilo dano pozitivno mnenje s pridržkom, je podal tudi 

župan. 

 

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

odgovoril je Peter Košir) 

 

162. sklep (prisotnost: 17): 

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

Končnim poročilom Nadzornega odbora občine Železniki o opravljenem 

nadzoru Projekta Ekonomsko poslovna cona Alples. 

 

 

K točki 12 (02:06:20 h) 

Župan sporoča 

 

Župan Anton Luznar je podal informacije o aktualnih zadevah.  

Podal je poročilo glede epidemije koronavirusa. Pri nas se je javilo okrog 50 

prostovoljcev, ki so pomagali pri razvažanju hrane, tako paketov suhe hrane kot 

tudi kosil. Aktivirali smo 10 prostovoljcev, na začetku tudi 3 zaposlene iz občinske 

uprave. Običajno so prostovoljci delali 1 teden. Na razpolago smo jim dali občinski 

avto; če bi bile večje potrebe, pa smo bili dogovorjeni z gasilci in poveljnikom 

civilne zaščite, da bi pomagali z gasilskimi vozili. Prostovoljci so večinoma uporabili 

svoja vozila, povedali so, da je to njihov prispevek za pomoč v času epidemije, 

torej njihov čas in tudi strošek vožnje. Kosila je kuhal Igor Marin, in sicer je skuhal 

255 kosil, razdeljeno je bilo tudi 31 paketov suhe hrane, od tega je bilo plačljivih 14 

paketov, 17 pa smo jih razdelili brezplačno zaradi socialnih razmer. Pri kosilih pa je 

bilo 209 plačljivih, 46 pa jih je bilo dostavljenih brezplačno zaradi socialnih razmer.  

V dogovoru z Lekarno Gorenjske smo omogočili tudi dostavo zdravil iz lekarne; 

imeli smo samo 1 tak primer.  

Celotni stroški občine za zaščitna sredstva so bili 17.500 € in prijavili smo jih tudi 

na Solidarnostni sklad EU za povrnitev. Iz teh sredstev smo poskrbeli za vstop v 

zdravstveni dom Železniki z nabavo domofona in vitrino za obvestila. Nabavili smo 

tudi razkužila in zaščitne maske (2000 mask takoj na začetku, ko se jih je dobilo 

zelo težko, nekaj tudi v Lekarni Škofja Loka, kompleti za izdelavo mask za 
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gospodinjstva, 20.000 mask preko Domela iz Kitajske, kjer je Domel doniral stroške 

prevoza, za kar se jim zahvaljujemo). Stroški so nastali tudi s tiskanjem 6 obvestil 

za občane (podjetje Tops, d.o.o. iz Železnikov) in raznos po gospodinjstvih (Pošta 

Železniki). Kupili smo tudi zaščitne plašče za zdravstveno osebje, 30 za zdravnike 

in 12 za patronažni sestri. 

Danes smo iz Uprave RS za zaščito in reševanje prejeli Sklep o preklicu sklepa o 

aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije, kjer je 

navedeno, da aktivnosti prenehajo s 30.5.2020 ob 19.00 uri. Hkrati je to tudi poziv 

občinam, da naj zaključimo z aktivacijo štabov civilne zaščite.  

 

Glede poplavne varnosti je župan povedal, da smo pred epidemijo razmeroma 

dobro sodelovali z odkupovalci zemljišč, z Direkcijo RS za vode, z Direkcijo RS za 

infrastrukturo; imeli smo mesečne sestanke, enkrat na direkciji za vode, drugič na 

direkciji za infrastrukturo, na 14 dni so potekali koordinacijski sestanki z 

odkupovalci. To se je v času epidemije prekinilo, zdaj pa se spet vzpostavlja. 

Prejšnji ponedeljek so prvič prišli na občino, skupaj z notarjem in podjetjem, ki 

odkupuje zemljišča, da so občani spet lahko overjali pogodbe o prodaji in služnosti. 

19.5.2020 smo imeli sestanek z lastniki pritokov Češnjica in Prednja Smoleva, za 

8.6. pa je napovedan sestanek z lastniki ob Dašnici. Za danes je bil dogovorjen tudi 

sestanek z Direkcijo za infrastrukturo z novo v.d. direktorico Lilijano Herga, pa so 

ga prestavili na drugi teden. Dogovarjamo pa se za sestanek tudi z novim 

direktorjem na Direkciji za vode Romanom Kramerjem. V vmesnem času je bil 

objavljen razpis za inženirja za 2. fazo, kjer so dobili samo eno ponudbo in bi lahko 

izdali sklep o izbiri, vendar so jim zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom ustavili 

financiranje. Pri razpisu za izvajalca odkupov so dobili 3 ponudbe, za projektiranje 

za most na Češnjici pa niso dobili nobene ponudbe in se javno naročilo ponavlja. 

 

Podžupan Matej Šubic: 20.4. smo se preko zoom-a sestali koordinacijska skupina 

za izvedbo evropskega projekta Evropa za državljane, kjer smo tudi v letošnjem 

letu dobili 25.000 € nepovratnih sredstev. Prvotno je bila izvedba letošnjega 

projekta zamišljena v okviru 58. Čipkarskih dni, ki bi bili od 24. do 29. junija. 

Zaradi koronavirusa smo se enotno skupaj z županom dogovorili, da bi letos 58. 

Čipkarske dneve, skupaj s tem projektom, prestavili na mesec september, in sicer 

od 16. do 21.9.2020. Tudi takrat bomo to realizirali v skladu z direktivami Vlade RS 

glede na razmere v zvezi s koronavirusom. 

Občina Železniki je 29.1.2020 objavila javni razpis za podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju 

zobozdravstva za odrasle. Zato je župan 24.1. imenoval komisijo za vodenje 

postopka javnega razpisa v sestavi: Martina Logar, Leopold Nastran in Matej Šubic. 

Na razpis smo pravočasno prejeli 4 ponudbe. Komisija je pregledala ponudbe in 

poročilo o pregledu ponudb, ki ga je pripravil zunanji izvajalec podjetje Bonorum. 

Komisija je soglasno sprejela sklep, ki ga je posredovala direktorici. Odločba o 

izbranem kandidatu bo izdana, ko bomo prejeli soglasje ministra za zdravje; 

pričakujemo ga v teh dneh.  

Danes sem bil na 45. skupščini Razvojne agencije Sora Škofja Loka, ki je s 

1.2.2020 dobila novega direktorja, to je Gašper Kleč. Na skupščini je predstavil 

delovanje RAS v letu 2019, omenil pa sem mu pobudo, da bi se predstavil in tudi 

delovanje RAS-a bolj podrobno na eni od sej odbora za gospodarstvo, najbrž jeseni. 

Povedal je, da bo z veseljem prišel na sejo. 

 

Branka Krek Petrina: Kje so maske, ki ste jih kupili preko Domela. 

Župan: Te maske so skladiščene na občini. Zaščitne maske in razkužilo je civilna 

zaščita prejemala tudi iz Uprave RS za zaščito in reševanje, to je v skladišču civilne 

zaščite. 

Branka Krek Petrina: Pohvalno, da ste se na občini, skupaj s civilno zaščito, hitro 

organizirali in zelo dobro peljali vse zadeve. 
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K točki 13 (02:21:10 h) 

Vprašanja in pobude 

 

Jože Prezl: Mladi v Železnikih nimajo ne stanovanj, ne morejo graditi, razmišljal 

sem o tem, da bi nekje odprli gradbene parcele. Gradbenih parcel imamo sicer 

dovolj, nihče pa ne bo prodal na dvorišču, še svojim otrokom ne. To sem že večkrat 

opozarjal. Občina naj eno območje komunalno opremi in s tem bomo dosegli, da 

mladi ne bodo zapuščali občine. Po zadnji statistiki se nam manjša število 

prebivalcev. Lahko bi zgradili kje tudi večstanovanjski objekt, obrtno cono, 

industrijsko cono. To, da je šel Domel v Škofjo Loko me ne skrbi toliko kot to, da so 

v Škofji Loki kupili tudi stolpič, ki je zraven in če bi se zamenjala uprava, bo lahko 

še uprava šla v Škofjo Loko.  

Včasih je bilo ob Sori čez 30 mlinov in žag, zdaj pa so 4 elektrarne. Občina bi 

morala pripeljati investitorja in pripraviti malo dokumentacije, da bi to spet začelo 

delati. Občina bi bila lahko veliko bolj aktivna, v današnjem rebalansu ni bilo 

nobene razvojne stvari. Od kar smo naredili športno dvorano, samo nekaj flikamo; 

potrebno se bi bilo malo naprej ozreti in to širše. 

 

Branka Krek Petrina: 4.5.2020 sem zasledila v Gorenjskem glasu prispevek z 

naslovom V šoli po novem starejši, kjer je bilo navedeno, da bodo v stari šoli v 

Gorenji vasi po obnovi uredili prostore za izvajanje dnevnega varstva in začasno 

namestitev starejših. Stavbo stare šole v Gorenji vasi so se na občini odločili znova 

obuditi v življenje. Pri njeni obnovi računajo tudi na sredstva ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v začetku marca objavilo razpis za 

sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva 

in začasnih namestitev za starejše. Obnova bo po ocenah vredna kar 1,2 milijona 

evrov, zato je realizacija projekta v celoti odvisna od uspešnosti prijave na 

omenjenem razpisu, saj se nadejajo vsaj polovičnega sofinanciranja. Tudi mi smo 

že večkrat govorili o dnevnem varstvu starejših na lokaciji, ali v zdravstvenem 

domu, ali v objektu Racovnik 30. Menim, da je to zelo dobra praksa. 

 

Miran Šturm: Dotaknil bi se parkiranja na Prtovču. Pred približno 2 tedni sem 

govoril z enim od lastnikov parcel na Prtovču, s Petričkovim Lojzetom, ki je izrazil 

kar veliko nezadovoljstvo, ker je premalo parkirišč na Prtovču za obiskovalce 

Ratitovca. Plačljivo parkiranje tega ne bo rešilo. On ponuja zemljišče pri cerkvi za 

odkup za izgradnjo dodatnih parkirišč. Predlagam, da občina prouči to možnost. 

 

Franc Tušek: Nova Slovenija, svetniška skupina je bila s strani pobudnikov 

obveščena, da je bila občini posredovana pobuda za odkup stavbe Na plavžu 1. 

Cena se je znižala iz 73.000 € na 59.000 €. V tej pobudi sta bili podani dve 

možnosti, prva, da se v stavbi uredi depo za arhivsko gradivo muzeja Železniki, 

druga pa, da se stavba odstrani in se uredijo nadomestna parkirna mesta, ki bodo 

kulturnemu domu Železniki odvzeta zaradi obvoznice. Predlog v NSi podpiramo tudi 

zaradi dejstva, da stavba predstavlja vstop v stari del Železnikov. Z odkupom te 

stavbe bi se zagotovilo, da prva podoba, ki jo obiskovalec dobi, ni negativna. 

Vsekakor moramo skrbeti za podobo in identiteto našega najprepoznavnejšega 

jedra in menimo, da bi morali na tem področju več narediti pri urejanju starega 

mestnega jedra in odkupu hiš v tem delu. 

Znak za omejitev prometa pred mostom za Racovnik se je znižal iz 40 na 30 km/h. 

Ta znak je v živi meji zelo neopazen. Predlagam prestavitev za 10 m nazaj. 

V spodnji Dašnici, kjer se cesta razcepi, se je pred kratkim pojavila modra tabla z 

obeh strani in to pomeni omejitev 10 km/h. Tukaj poteka varna šolska pot in tudi 

pešbus gre po spodnji Dašnici.  Ali vsi poznamo to pravilo, da je omejitev 10 km/h? 

Predlagam časovno omejitev, od 7.00 do 8.30 in od 12.00 do 14.0 ure. 

Rok Pintar: Ti dve tabli z omejitvami sta postavljeni že par let in kolikor vem, so 

stanovalci bolj opozarjali na to, da se tam pred hišami igrajo otroci. 
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Božo Prezelj: Ali je občini kaj znano, kaj se dogaja s podorom na regionalni cesti v 

Davči? 

Župan: Najprej so računali, da je to manjša zadeva in da bodo to lahko uredili 

preko vzdrževanja, zdaj pa so se odločili, da bodo uveljavljali garancijo pri 

izvajalcu. 

 

Tomaž Demšar: Trenutno se snemajo ceste za video almanah in me zanima, zakaj 

to ne bo javno objavljeno? 

V zvezi z označevalnimi tablami s hišnimi imeni me zanima, če res v starem 

mestnem jedru Železnikov table ne bodo smele biti nameščene na pročelju stavb? 

Pred leti je občinski svet sprejel sklep, da se odkupi Prelčeva hiša ob cesti v 

Smolevo. Zanima me, kako je z realizacijo tega sklepa. 

Na lokalni cesti Golica-Ojstri Vrh še vedno ni v celoti asfalt, ker lastnik ne želi 

prodati zemljišča in me zanima, kdaj bo šla občina v razlastitev? 

Ko se obnavljajo ceste, se ven poberejo traverze – čigave so te traverze? Nekdo si 

jih je prilastil in jih noče dati za sanacijo na drugi cesti. 

Glede prevoza šolskih otrok so naši izvajalci v velikih težavah, ker niso mogli 

izvajati prevozov, hkrati jim potečejo pogodbe. Zanima me, če občina kaj razmišlja 

o temu, da bi obstoječe pogodbe podaljšala za 1 leto, ker zakon to zdaj omogoča. 

V industrijski coni Alples je omejitev hitrosti 10 km/h. Ker je to občinska javna pot, 

menim, da po zakonu ne bi smela biti taka omejitev. 

Po 17 letih se bodo na Rudnu začele graditi avtobusne postaje, hvala občini. 

Marku Demšarju sem napisal po mailu, da hočem lokacijsko informacijo za določeno 

zemljišče v elektronski obliki in zraven še račun. Po 14 dneh mi je poslala Valerija 

sporočilo, da naj plačan takso, potem mi bo pa poslala lokacijsko informacijo. Če 

letno damo občini nadomestilo za stavbno zemljišče 7.000 €, bi lahko tudi 22 € 

takse šli na zaupanje, da bomo plačali. To mi je dala na veliki četrtek, prvi plačilni 

dan je bil šele na torek in takrat sem plačal, pisno lokacijsko informacijo sem dobil 

šele naslednji ponedeljek. Taka odzivnost občine je neprimerna. S tem, da sem 

dobil pisni dokument in potem sem spet moral Marku pisati, da naj mi pošlje 

elektronsko, da se ne bom zaj… s skeniranjem. Po vseh teh procedurah smo prišli 

do dokumenta v elektronski obliki. Upam, da boste počasi šli na elektronsko 

poslovanje. 

 

Alenka Lotrič: Imam vprašanje, če je občina kaj seznanjena s sanacijo državne 

ceste Dražgoše-Rudno, ker se je od brunarice dol letošnjo zimo spet posedla. 

Predlagam, da se na državi preveri, kako je s tem. 

Za izgradnjo mrliških vežic je krajevna skupnost krajanom poslala položnice, da 

bomo tudi sami prispevali določen znesek, tudi prostovoljne ure so se opravile, 

torej nekaj se dogaja, se pa pozna zamik zaradi koronavirusa. 

 

Tomaž Weiffenbach: Pridružujem se pobudi za odkup stavbe Na plavžu 1, hkrati bi 

povedal, da bo zdaj v starem delu kar precej hiš praznih in bi bilo potrebno tudi 

skozi turistične ali zgodovinske oči malo pogledati to območje, kaj bo čez 20 let 

med obema trgoma, pri plavžu in na Logu. 

 

 

Župan se je vsem zahvalil za sodelovanje na seji in jo zaključil ob 22.25 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                            Predsedujoči: 

Jolanda PINTAR                                                     župan mag. Anton LUZNAR 
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