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Z A P I S N I K  

 

22. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 21. 12. 2017, 

ob 18.00 uri, v sejni sobi občine Železniki. 

 

Prisotni: 

Člani občinskega sveta: 

SLS:  Mirko BERCE, Jernej BEŠTER, Jurij DEMŠAR, Erika DROBNIČ, Primož 

Pintar, Julijana PREVC, Božo PREZELJ, Matej ŠUBIC, Tomaž 

WEIFFENBACH  

SDS: Tomaž DEMŠAR, Branka PETRINA KREK, Miran ŠTURM /od 18.27 

dalje/ 

SD:  Peter GORTNAR, Leopold NASTRAN, Jože PREZL 

NSi:  Roman MEGUŠAR 

PREMIK: Matej MARKELJ /od 19.05 dalje/ 

 

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  

Višji referent za komunalo:   Darko GORTNAR 

Svetovalka za družbene dej.:  Martina LOGAR  

Višja referentka za gospodarstvo: Valerija ŠTIBELJ /do 20.24/ 

Predsednik Nadzornega odbora: Janez THALER /od 18.22 dalje/ 

Novinarki:  Gorenjski glas – Ana ŠUBIC  

  Radio Sora –Andreja ČAMERNIK  

 

Odsotni: 

Novinarji: Delo, RTV Slovenija, Dnevnik 

Višja svetovalka za komunalo:  Saša LAZAR - opravičila 

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

Poslanec v DZ RS:    Žan MAHNIČ 

 

 

Zapisnik je pisala Jolanda Pintar. 

(zvočni zapis seje je dostopen na spletni strani občine Železniki 

http://www.zelezniki.si/objava/114507 oziroma pod »organi občin, občinski svet, 

seje občinskega sveta, 22. redna seja občinskega sveta občine Železniki«) 

 

22. 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. Hkrati je povedal, da je z Restavracijo Lušina 

dogovorjeno, da bodo ob 21.00 uri v sejni sobi pripravili manjšo pogostitev ob 

zaključku leta. 

Z glasovalnimi napravami je bila preverjena sklepčnost, prisotnih je bilo 15 

svetnikov od 17. 

 

Župan je prebral predlagani dnevni red seje in predlagal skrajšani postopek za 

sprejem rebalansa 2017. 

Razprave ni bilo. 

 

302. sklep (prisotnost: 15 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 13 proti 0), da se 2. točka  

http://www.zelezniki.si/objava/114507


 
OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki 

telefon: 04/500-00-00, faks: 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

 

 2 

dnevnega reda »Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah 

Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2017«, sprejme po skrajšanem 

postopku. 

 

303. sklep (prisotnost: 15 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0) dnevni red 22. 

redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 21.12.2017, z desetimi 

točkami dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta občine Železniki z  

    dne 9.11.2017  

2. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o  

    proračunu občine Železniki za leto 2017, po skrajšanem postopku (tretji  

    rebalans) 

3. Druga obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu občine  

    Železniki za leto 2018   

4. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja (Presoja  

    varnosti dela LC Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh)  

5. Poročilo odbora za družbene dejavnosti (cene programov v vrtcih za leto  

    2018, Letni program športa za 2018, Letni program kulturnih dejavnosti  

    za 2018) 

6. Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti (Letni program turističnih  

    dejavnosti občine Železniki za leto 2018) 

7. Poročilo Nadzornega odbora občine Železniki (Končni poročili o nadzoru:  

    postopek javnega razpisa na področju kulture v letu 2016 in poslovanje  

    KS Davča v letih 2015 in 2016) 

8. Obravnava predlogov in sprejem: 

 a) sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  

      na zemljiščih v lasti občine Železniki 

 b) cenik o višini grobnine za grobove na pokopališčih v občini Železniki za  

      leto 2018 

 c) sklep o vrednosti točke za izposojo kompletov miz in klopi ter stojnic za  

      leto 2018 

 d) sklep o načinu sofinanciranja političnih strank v občini Železniki za leto  

      2018 

 e) sklep o prenosu investicij v upravljanje Javnemu zavodu Ratitovec in  

      Osnovni šoli Železniki 

9. Župan sporoča 

10. Vprašanja in pobude 

 

 

K točki 1 (zvočni zapis: 00:05:51 h) 

Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta občine Železniki z   

dne 9.11.2017  

  

Razprave ni bilo. 

304. sklep (prisotnost: 15): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 15, proti 0) zapisnik 21. redne 

seje občinskega sveta občine Železniki z dne 9.11.2017, brez pripomb. 

 

 

K točki 2 (00:06:45) 

Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu 

občine Železniki za leto 2017, po skrajšanem postopku (tretji rebalans) 
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Obrazložitev je podala višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila 

Tušek.  

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Tomaž Demšar, odgovarjali so Darko 

Gortnar, Peter Košir, župan) 

 

305. sklep (prisotnost: 16): 

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

spremembah odloka o proračunu občine Železniki za leto 2017, v 

predloženi vsebini (tretji rebalans). 

 

 

K točki 3 (00:18:35) 

Druga obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu občine Železniki 

za leto 2018   

 

Na današnji seji je potekala druga obravnava predloga proračuna in odločanje o 

sprejemu predloga proračuna za leto 2018. Predlog za drugo obravnavo je bil 

spremenjen glede na prvo obravnavo z dne 9.11.2017. Obrazložitev je podala višja 

svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila Tušek.  

Župan je prisotne seznanil, da smo prejeli tri amandmaje na predlog proračuna. 

Vlagatelja amandmajev Tomaža Demšarja je prosil za predstavitev amandmajev. 

1. amandma: Zmanjša se postavka asfaltiranje JP Zagloba Ojstri Vrh v višini 

31.500,00 EUR. Ta znesek se v celoti nameni za asfaltiranje lokalne ceste Ojstri Vrh 

– Golica. 

2. amandma: Zmanjšata se postavki 11006 – zavetišče za živali (društvo Žverca)v 

višini 2.509,00 EUR in 13009 – javna razsvetljava na Jesenovcu v višini 1.508,00 

EUR. Znesek 4.017,00 EUR se nameni za avtobusno postajo pri gasilskem domu na 

Rudnu, v smeri proti Železnikom, in sicer za talne oznake in hitrostne ovire v skladu 

s projektom.  

3. amandma: Zmanjša se postavka 16013 – nakup opreme za športni park Rovn v 

višini 4.000 EUR. Ta znesek se nameni za parkirišče pri Groharjevem spomeniku v 

Sorici. 

 

Sledila je razprava o proračunu in amadmajih.  

 

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

Petrina, replika Tomaž Demšar, Jože Prezl, odgovarjali so župan, Peter Košir, 

podžupan, Darko Gortnar, Jernej Bešter, Martina Logar)  

 

306. sklep (prisotnost: 17):  

Občinski svet občine Železniki NI sprejel (za 4, proti 10) 1. amandmaja, ki 

se je glasil:  

»Zmanjša se postavka asfaltiranje JP Zagloba Ojstri Vrh v višini 31.500,00 

EUR. Ta znesek se v celoti nameni za asfaltiranje lokalne ceste Ojstri Vrh – 

Golica.« 

 

307. sklep (prisotnost: 17):  

Občinski svet občine Železniki NI sprejel (za 3, proti 11) 2. amandmaja, ki 

se je glasil:  

»Zmanjšata se postavki 11006 – zavetišče za živali (društvo Žverca) v 

višini 2.509,00 EUR in 13009 – javna razsvetljava na Jesenovcu v višini 

1.508,00 EUR. Znesek 4.017,00 EUR se nameni za avtobusno postajo pri 

gasilskem domu na Rudnu, v smeri proti Železnikom, in sicer za talne 

oznake in hitrostne ovire v skladu s projektom.« 
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Tomaž Demšar je pred glasovanjem umaknil 3. amandma. 

 

308. sklep (prisotnost: 17):  

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

občine Železniki za leto 2018, v predloženi vsebini.  

 

 

K točki 4 (01:02:05) 

Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja (Presoja     

varnosti dela LC Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh)  

 

Odbor se je sestal na 16. seji dne 7. 12. 2017. Poročilo je podal predsednik Jernej 

Bešter. V zvezi s Presojo varnosti dela LC Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh in vlogo 

Veronike Benedičič je odbor predlagal, da se sprejme varianta ureditve, po kateri se 

v sporni ožini Na plavžu cesta odmakne od obstoječe osi. V ta namen se aktivno 

nadaljujejo dogovori za odkup in odstranitev stanovanjskega objekta. Pri reševanju 

prometne varnosti na LC 494081 na začetnem odseku do obrata Sagles se potrebno 

vključiti vse vpletene, tako prebivalce v poseganju v varovalni pas lokalne ceste, 

kot lastnika Sagles, d.o.o. pri sofinanciranju potrebnih ukrepov.  

Glede postopkov, ki so v zvezi z odkupom stanovanjskega objekta potekali v letu 

2012 in obravnave na takratni izredni seji, so svetniki prejeli zbrano dokumentacijo. 

Predsednik odbora je predlagal, da se zaenkrat predlog sklepa odbora zadrži do 

nadaljnjih obravnav, zato se umakne in se o njem ne sklepa. 

Pojasnilo je podal tudi župan. 

 

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

replika Jernej Bešter in Julijana Prevc)  

 

 

K točki 5 (01:32:45) 

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

2018, Letni program športa za 2018, Letni program kulturnih dejavnosti     

za 2018) 

 

Odbor se je sestal na 16. seji dne 6. 12. 2017. Poročilo je podal predsednik Leopold 

Nastran. 

 

Cene programov v vrtcih za leto 2018 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Tomaž Demšar, Branka Krek Petrina; 

odgovarjala je Martina Logar, replika: Tomaž Demšar, Jože Prezl, Matej Markelj, 

Erika Drobnič, Miran Šturm) 

  

309. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 13, proti 0) cene programov v 

vrtcih za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

Letni program športa za 2018 

Razprave ni bilo. 

 

310. sklep (prisotnost: 17): 

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

športa občine Železniki za leto 2018. 

 

Letni program kulturnih dejavnosti za 2018) 

Razprave ni bilo. 
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311. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) Letni program 

kulturnih dejavnosti občine Železniki za leto 2018. 

 

Sledila je razprava glede obveščanja koordinatorke o načrtovanih terminih 

prireditev. V razpravi so sodelovali: Tomaž Demšar, Martina Logar, Leopold 

Nastran, Tomaž Weiffenbach, Matej Markelj. 

 

 

K točki 6 (02:18:00) 

Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti (Letni program turističnih 

dejavnosti občine Železniki za leto 2018) 

 

Odbor se je sestal na 1. dopisni seji. Poročilo je podala predsednica Erika Drobnič. 

 

Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2018) 

Razprave ni bilo. 

 

312. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) Letni program 

turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2018. 

 

 

K točki 7 (02:20:35) 

Poročilo Nadzornega odbora občine Železniki (Končni poročili o nadzoru:     

postopek javnega razpisa na področju kulture v letu 2016 in poslovanje KS 

Davča v letih 2015 in 2016) 

 

Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora občine Železniki Janez Thaler. 

Najprej je povedal, da zaenkrat umika končno poročilo o nadzoru poslovanja 

Krajevne skupnosti Davča v letih 2015 in 2016. 

Predstavil je poročilo o nadzoru postopka javnega razpisa na področju kulture v letu 

2016. 

Razprave ni bilo. 

 

313. sklep (prisotnost: 17): 

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

Končnim poročilom Nadzornega odbora občine Železniki o opravljenem 

nadzoru Postopka javnega razpisa na področju kulture v letu 2016. 

 

K točki 8 (02:27:48) 

Obravnava predlogov in sprejem: 

a) sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena     

na zemljiščih v lasti občine Železniki 

 

Obrazložitev je podala Jolanda Pintar, dir.obč.uprave. Nepremičnine iz seznama v 

naravi predstavljajo zemljišča kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne 

poti), ki so v zemljiški knjigi vknjižene kot lastnina Občine Železniki. Vse te 

nepremičnine, ki jih je občina odkupila ali brezplačno pridobila, so brez zaznambe, 

da imajo status grajenega javnega dobra. Zato se predlaga sprejem navedenega 

sklepa. 

Razprave ni bilo. 

 

314. sklep (prisotnost: 17): 

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

statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
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b) cenik o višini grobnine za grobove na pokopališčih v občini Železniki za 

leto 2018 

 

Obrazložitev je podala Jolanda Pintar. Glede na 34. člen Zakona o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16) višino grobnine na predlog upravljavca 

pokopališča, s sklepom določi občina. Pokopališki odbori za pokopališča v občini 

Železniki so pripravili predloge višine najemnine-grobnine za grobne prostore na 

svojih pokopališčih za leto 2018. 

Razprave ni bilo. 

 

315. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 2), da se potrdijo  

Ceniki – grobnine za grobne prostore na vseh šestih pokopališčih v občini 

Železniki za leto 2018 (Davča, Dražgoše, Selca, Sorica, Zali Log, Železniki), 

v predloženi vsebini z neto zneski: 

           v EUR 
pokopališče/ 
velikost groba 

DAVČA DRAŽGOŠE SELCA SORICA ZALI 

LOG 

ŽELEZNIKI 

staro novo 

enojni 13,00 13,00 16,83 15,00 15,00 19,25 23,10 

dvojni 19,00 17,00 24,20 20,00 20,00 29,70 36,30 

trojni 24,50     36,30  

dvojni – 2/3   20,79     

dvojni–1 1/3 

oz. kotni ob 

zidu 

   

33,66 

    

ob zidu-enojni      23,10  

ob zidu-dvojni   29,70   34,10  

ob zidu-1/3    10,89     

žarni       19,25 

prostor za 

raztros pepela 

       

15,00 

 

c) sklep o vrednosti točke za izposojo kompletov miz in klopi ter stojnic za 

leto 2018 

 

Obrazložitev je podala Jolanda Pintar. Predlaga se, da se za leto 2018 zviša 

vrednost točke za izposojo za predvideno inflacijo 1,9 % (jesenska napoved UMAR).  

 

316. sklep (prisotnost: 17): 

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

1. Vrednost točke za izposojo kompletov miz in klopi ter stojnic za leto 

2018 znaša: 

VREDNOST TOČKE 
društva in pravne oz. 

fizične osebe, ki nimajo 
sedeža v občini 

Železniki oz. niso občani 

občine Železniki 

obrtniki, podjetniki in 
gospodarstveniki iz 

občine Železniki 

fizične osebe iz občine 
Železniki 

društva, zveze društev, 
klubi, mladinske in 
ostale organizacije 
političnih strank iz 

občine Železniki 

1,07  EUR 0,86 EUR 0,55 EUR 0,25 EUR 

2. Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2018 dalje. 

 

d) sklep o načinu sofinanciranja političnih strank v občini Železniki za leto 

2018 

 

Obrazložitev je podala Jolanda Pintar. Višina sredstev se lahko poveča glede na 

preteklo leto največ za toliko, za kolikor se poveča izračunan obseg sredstev 

primerne porabe v občini za leto 2018 (zvišanje za 3 % glede na leto 2017), vendar 
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skupna vrednost sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev primerne porabe. V letu 

2018 bo znesek za vsak dobljeni glas na volitvah v občinski svet znašal 0,2114 

EUR. 

Razprave ni bilo. 

 

317. sklep (prisotnost: 17): 

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

financiranja političnih strank v Občini Železniki v letu 2018. 

 

e) sklep o prenosu investicij v upravljanje Javnemu zavodu Ratitovec in 

Osnovni šoli Železniki 

 

Obrazložitev je podala Cirila Tušek. Predlaga se prenos v upravljanje Javnemu 

zavodu Ratitovec in v upravljanje Osnovni šoli Železniki. 

Razprave ni bilo. 

 

318. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) prenos investicije 

v upravljanje Javnega zavoda Ratitovec Železniki – Obnova vhodne avle in 

garderob v plavalnem bazenu Železniki v nabavni vrednosti 188.556,90 

EUR. Kartica finančnega računovodstva – seznam računov je v prilogi.  

Za vrednost navedenih prenosov se v knjigovodski evidenci Občine 

Železniki za leto 2017 zmanjša vrednost osnovnih sredstev in za isto 

vrednost poveča vrednost sredstev danih v upravljanje Javnemu zavodu 

Ratitovec Železniki, pri kateremu pa se poveča vrednost osnovnih sredstev 

in obenem obveznost do sredstev danih v upravljanje.  

 

319. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 14, proti 0) prenos osnovnih 

sredstev v upravljanje Javnega zavoda Ratitovec Železniki –Kuhinjski stoli 

leseni blazinjeni – modri 47 kosov, sedanja vrednost 0,00 EUR. 

Kartica osnovnega sredstva in Zapisnik primopredaje stolov sta v prilogi.  

Osnovno sredstvo se v registru osnovnih sredstev občine Železniki za leto 

2017 izbriše, Javni zavod Ratitovec pa osnovno sredstvo evidentira v 

registru osnovnih sredstev danih v upravljanje s sedanjo vrednostjo 0,00 

EUR (nabavna vrednost 2.958,18 EUR in odpisana vrednost 2.958,18 EUR). 

 

320. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) prenos investicij v 

upravljanje Osnovni šoli Železniki: 

-Obnova OŠ Železniki, 1. faza, v nabavni vrednosti 136.787,59 EUR, 

-Menjava strehe PŠ Davča, v nabavni vrednosti 39.820,28 EUR. 

Kartica finančnega knjigovodstva – seznam računov je v prilogi. 

Za vrednost navedenih prenosov se v knjigovodski evidenci Občine 

Železniki za leto 2017 zmanjša vrednost osnovnih sredstev in za isto 

vrednost poveča vrednost sredstev danih v upravljanje Osnovni šoli 

Železniki, pri kateri pa se poveča vrednost osnovnih sredstev in obenem 

obveznost do sredstev danih v upravljanje.  

 

               

K točki 9 (02:40:08) 

Župan sporoča 

 

Župan mag. Anton Luznar je začel poročanje s cesto v Sorico. Pogodba med 

izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo in Direkcijo RS za infrastrukturo je bila 

podpisana v začetku novembra, vrednost je 3,5 mio EUR, rok izvedbe je 14 
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mesecev. Danes smo imeli sestanek s predstavniki Gorenjske gradbene družbe in 

Krajevne skupnosti Sorica. Povedali so, da bo v letu 2018 potekala intenzivna 

gradnja na tej soriški cesti, kot vemo, se bosta obnavljala dva odseka in križišče. 

Vprašali so, če bi lahko začeli takoj graditi, vendar smo rekli, da se cesta ne sme 

zapreti v času zime. Tako se bo gradnja začela okrog 1. marca, odvisno od 

vremenskih pogojev. Hkrati so povedali, da se bo še vedno obnavljala cesta Petrovo 

Brdo – Sorica, ker je Direkcija povečala obseg obnovitvenih del na tej zgornji cesti 

in bo obnova potekala hkrati. Obvozi za osebni promet in šolski avtobus se bodo 

odvijali preko ceste čez Sorški Potok, tovornjake pa bodo preusmerili na cesto 

Sorica – Petrovo Brdo, ki ne bo stalno zaprta. Cilj za naslednje leto je, da bi obnovili 

oba odseka, križišče in pa preplastili cesto z grobim asfaltom. 

Občinski projekti so v glavnem zaključeni, na Studenem je zaključeno, kar je bilo v 

planu za letos, ko bo vreme primerno se bodo drugo leto uredila zemljišča, kjer je 

potekala gradnja. V Dolenji vasi se ta teden še izvajajo dela, načrt je, da bi se 

promet sprostil do sobote, potem pa se bo gradnja nadaljevala drugo leto, ko bodo 

to vremenske razmere dopuščale. Lesena konstrukcija gasilskega doma v Selcih je 

postavljena, izvajalec je bil Blaž Pohleven, občina bo letos plačala 70.000 EUR, 

drugo leto pa 130.000 EUR, prostovoljni gasilci so tudi že pokrili streho. Glede 

dodatne povezovalne poti Na Kresu mimo Mercatorja smo z njihove strani dobili 

potrditev, da se strinjajo, nadaljevali bomo s pridobitvijo projektne dokumentacije, 

v proračunu 2018 smo namenili dodatno 20.000 EUR. Imeli smo tudi sestanek s 

predstavnikom civilne iniciative in predstavniki stolpnic, tema je bila ustanovitev 

nove krajevne skupnosti oziroma možnost ustanovitve mestnega odbora Na Kresu v 

okviru obstoječe krajevne skupnosti. Danes smo dobili njihovo sporočilo, da so se 

odločili, da bodo ustanovili mestni odbor Na Kresu kot posvetovalno telo sveta 

krajevne skupnosti Železniki po vzoru vaških odborov. Naslednja poteza je, da bo 

krajevna skupnost Železniki to pobudo obravnavala na njihovi prvi seji in pričakuje 

se, da bodo pobudo sprejeli. Glede prijave na razpis za sredstva za Ekonomsko 

poslovno cono Alples je bilo rečeno, da bodo rezultati znani do 20. decembra, 

vendar uradnega obvestila še nismo dobili, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi bila 

naša prijava uspešna. Kolesarsko pot smo prijavili na razpis za razvoj regija na 

razvojno agencijo za Gorenjsko BSC Kranj. Naša kvota glede na razdelitev po 

občinah je okrog 1,1 mio EUR, za kolesarsko povezavo so nam predlagali, da naj jo 

v prvem koraku prijavimo celotno, to je ocenjeno na 2,5 mio EUR. V proračunu 

2018 so sredstva za projekt, izgradnja je predvidena v letih 2019-2021. Možnosti 

izgradnje kolesarskih poti se odpirajo tudi preko Direkcije RS za infrastrukturo, 

podpis sporazuma o kolesarskih povezavah na območju škofjeloškega okoliša bo 

5.1.2018 na gradu v Škofji Loki. V naslednjem obdobju se bo, kar se tiče 

kolesarskih poti, zares premaknilo. 

 

Župan je povabil na božično novoletni koncert, ki ga pripravlja Pihalni orkester 

Alples Železniki dne, 26.12.2017, ob 17.00 uri, v športni dvorani v Železnikih.  

 

Podžupan Matej Šubic: V novembru se je sestala na novo sestavljena komisija za 

proučitev utemeljenosti vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem, ogleda 

stanovanjskih razmer in izpolnjevanja točkovalnih zapisnikov. To komisijo je 

imenoval župan, sestavljamo jo Martina Logar, Valerija Štibelj in Matej Šubic. Kot 

veste je občina v mesecu oktobru razpisala razpis za pridobitev neprofitnih 

občinskih stanovanj v najem. Trenutno občina razpolaga z enim enosobnim praznim 

stanovanjem Na Kresu. Na razpis se je prijavilo 8 prosilcev, od katerih smo enega 

izločili, ker ni občan občine Železniki.  

25.11.2017 so Sončki dobrote organizirali dobro obiskan dobrodelni koncert, ki je 

bil že deveti po vrsti.  

Konec novembra je našo občino obiskal nizozemski veleposlanik in si z zanimanjem 

ogledal del naše bogate zgodovine in trenutne razmere v naši občini.  
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8. decembra sva z županom obiskala grad Lepoglava na Hrvaškem, s katerim smo 

od lanskega leta pobrateni. Na ta dan praznujejo svoj občinski praznik in so ob tej 

priložnosti pripravili tudi slavnostno akademijo.  

Danes dopoldne pa sem se v Postojni udeležil odkritja doprsnega kipa Antonu 

Globočniku Plemenitemu Surodolskemu, ki je naš rojak, ki se je leta 1825 rodil v 

Železnikih. Revija Dom in svet ga je ob njegovi smrti leta 1912 označila kot moža 

okrog katerega se vije en precejšen kos slovenske kulturne in politične zgodovine. 

V Postojni je bil med leti 1863 do 1885 okrajni glavar. Bil je pravnik, narodni 

buditelj in zvest naravovarstvenik. Bil je zavzet podpornik za izgradnjo šolskih 

poslopij v sleherni občini, kjer je služil kot glavar. Prav on je dal v Postojnsko jamo 

zgraditi železniške tirnice in že leta 1884 poskrbel, da so si obiskovalci jamo lahko 

ogledali v soju električne energije. Anton Globočnik je pokopan v Postojni, po njem 

se imenuje ulica in osnovna šola, pred katero je bil danes odkrit kip. Je častni 

občan občine Železniki, Vipave in Postojne. 

Ob prihajajočih praznikih voščim županu, občinskim svetnicam in svetnikom, 

občinski upravi ter vsem občankam in občanom blagoslovljen božič in vsem 

čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti, v letu 2018 pa želim vsem obilo 

zdravja in pa medsebojnega sodelovanja. 

 

 

K točki 10 (02:53:06) 

Vprašanja in pobude 

 

Primož Pintar: Imam kar nekaj vprašanj glede ceste v Sorico. Najprej me zanima 

glede roka izvedbe del, 14 mesecev je najbrž od podpisa pogodbe? Upam, da se ne 

bo premaknilo v leto 2019. Zaprti naj bi bili obe cesti, obvoz bo skozi Sorški potok 

za osebni in šolski promet. Na podlagi česa se lahko odločijo, da je kar naenkrat 

sredi sezone zaprta tudi zgornja cesta; upam, da jo bodo poskušali odpreti vsaj v 

času glavne sezone. Sredi poletja to pomeni par tisoč avtomobilov na dan, kar je 

pri vseh težavah, ki so bile že letos – avtodomarji v kolonah… 

Prej je bil amandma za parkirišče pri Groharjevem spomeniku, ki ni bil sprejet; 

vseeno verjamem, da to parkirišče bo narejeno. 

S strani občine pooblaščeni geodet odmerja lokalno cesto v Sorici, točne 

problematike ne vem, nanaša se na Agrarno skupnost Zgornja Sorica, se pa občani 

pritožujejo, da ni dovolj hiter, da ga ni, da ljudi ne vabi na mejno obravnavo, vsaj 

skupaj jih spravite, če drugače ne gre. 

Župan: Rok izvedbe del je 14 mesecev od uvedbe v delo. Na sestanku, kjer sta bila 

tudi Matej Pintar in Beno Drol, je bilo dogovorjeno, da bodo s strani krajevne 

skupnosti Sorica povedali, kje je potrebno in kako označiti ceste, da ob zaporah ne 

bo prihajalo do tega kot je letos. Predvidevam, da bodo avtodomi lahko šli po 

zgornji cesti. 

Jolanda Pintar: Geometer je zavezan zakonodaji, 10 dni pred mejno obravnavo 

mora lastnike obvestiti in vabiti na odmero; če postopkov ne vodi pravilno, mu 

elaborat na geodetski upravi zavrnejo. V pogodbi imamo varovalko, da računa za 

odmero ne dobi plačanega, dokler elaborata ne odda na geodetski upravi. Vem, da 

se zadeva z Agrarno skupnostjo že dolgo vleče, so pa težave s podpisi lastnikov 

oziroma mejašev. Vmes so se določene zahteve pri odmerah cest zaostrile, pridobiti 

mora podpise vseh lastnikov. Verjamem, da se bo tudi odmera te ceste zaključila, 

saj smo s tem geometrom odmerili že kar nekaj cest.  

 

Tomaž Demšar: Apeliral bi na občino, da kjer imate geodetsko obravnavo, uredite 

obe strani ceste. 

Obveščam vas, da je bil letos Miran Šturm športnik leta oziroma zmagovalec 

športnih iger Javnega zavoda Ratitovec.  

Danes smo prejeli poročilo iz zavetišča za mačke Žverca iz Škofje Loke. Rabim 

finančno poročilo in razdelitev stroškov, ne pa slikce od živali. V letu 2016 smo 
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imeli 15 mačkov, v letu 2017 8 mačkov, cena je pa ista, za 8 mačkov smo dali 

skoraj 5.000 EUR. Podajo naj poročilo, kaj so s temi 8 mački naredili, vemo, da so 

30 dni lahko v zavetišču, potem se morajo odločiti, kaj bodo z njim naredili. Moja 

hčerka študira veterino 6. letnik, zato vem, da se nezaželena brejost šteje kot 

mučenje živali in je kaznivo.   

 

Jurij Demšar: Več vaščanov me je spraševalo, kako je s poštarjem, ki v našo vas ne 

pride več tako redno kot je prej hodil, ne vem, kako je po drugih vaseh; menda 

poštarjev manjka. Predlagam, da občina vpraša Pošto Slovenije, kaj misli s tem, saj 

to ni v redu. 

Cesta med Praprotnim in Škofjo Loko je potrebna rekonstrukcije, ker je preozka za 

tovorni promet in nevarna. Imamo toliko industrije, da imamo argumente, da se to 

mora urediti. Občina Škofja Loka nima tako velikega interesa, ker ima industrijo na 

Trati.  

 

Roman Megušar: Spomnili se boste, da sem na spomladanski seji predstavil 

krajevne skupnosti in takrat sem predstavil tudi, kako velika je krajevna skupnost. 

Ampak zdaj bi želel povedati, da ustanovitev nekega mestnega sveta nima nobene 

zveze z mano. Po vseh mojih podatkih se ustanavlja mestni svet štirih stolpnic. To 

se pravi, da vsi drugi, kar jih živi tam, bodo potem lahko spet nekaj svojega 

naredili. Govoril se z gospodom, ki to ustanavlja in sem mu povedal, da to ne bo 

tako preprosto. Dobiti boš moral določeno število podpisov, ljudje morajo biti o tem 

obveščeni, ali pa mogoče celo tako kot statut predvideva, da bi se naredil 

referendum. Niti nismo govorili o tem, kaj ta svet zavzema, katero območje. Kot 

vidim na pogovore hodijo hišniki štirih stolpnic, torej štiri stolpnice bodo ustanovile 

mestni svet. Opozoril sem ga, da bo potrebno iti okrog in okrog, vse bo treba 

obvestiti, preden boš začel pogovore z občino. Če bomo rekli, da ustanovimo neko 

mestno četrt vseh večstanovanjskih hiš, bo potrebno preveriti, če imajo vsi interes. 

Jolanda Pintar: Jaz sem razumela, da gre za mestni odbor Na Kresu, ki bo zajemal 

območje vseh hišnih številk Na Kresu. 

 

Tomaž Weiffenbach: Pretekli teden je narava spet pokazala svojo moč in ostre 

zobe, k sreči ne v naših koncih na tak način kot pred 10 leti. Bili smo priča kar 

precej zaporam cest tudi v naši občini. Izvedel sem, da ima radio Sora nek 

program, preko katerega občinska civilna zaščita in gasilska služba sami 

neposredno sporočajo v program, kadar so izredne razmere. V redni radijski 

program se lahko vključujejo neposredno zlasti takrat, ko na radiu ni nikogar več, 

ne novinarja in ne moderatorjev. Preko tega programa se lahko vključijo na način, 

da povedo, kje so zapore cest, kje se je kaj zgodilo, kje ni prevozno, opozarjajo 

občane, da naj ne hodijo od doma in podobno. Ta program že uporabljata občina 

Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane. Občina Železniki je sicer obveščala o zaporah in 

opozorilih, da naj občani v času vetroloma ostanejo doma, če nimajo nujne poti, 

vendar je radio tisti medij, ki je v takih izrednih trenutkih zelo pomemben. 

Kdaj bo za to vrstno obveščanje poskrbljeno tudi v naši občini? 

 

Jože Prezl: Zanima me, kdo je položil asfalt na Studenem. 

Peter Košir: Asfaltiral je Trgograd kot podizvajalec Eurograda. Opozarjali smo jih 

ustno, pisno, da morajo biti zadeve narejene po pravilih stroke, naredili so tako kot 

se zdaj vidi. To bomo reklamirali. 

Jože Prezl: V redu, če bo reklamacija, vendar to ne pomeni, da bo par procentov 

nižja cena, morajo popraviti. 

Peter Košir: Zgoraj so pločnik in del ceste popravili, vztrajali bomo, da bodo 

popravili.   

Branka Krek Petrina: Dajem pobudo, da se župan v letu 2018 na slovesnosti v 

Dražgošah odpove stanju v prvi vrsti, v korist predsednika odbora za družbene 

dejavnosti. 
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Župan se je vsem zahvalil za konstruktivno sodelovanje, zaželel je vesele božične 

praznike in tudi ostale praznične dni ter vsem srečno, zdravo in uspešno leto 2018. 

Sejo je zaključil ob 21.10 uri. 

 

                

Zapisala:                                                                               Predsedujoči: 

Jolanda PINTAR                                                    župan mag. Anton LUZNAR 

 

 

Št.: 015-1/2018-003 


