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PREGLED VPRAŠANJ IN POBUD Z ODGOVORI 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE z 22. seje OBČINSKEGA SVETA z dne 21. 12. 2017  

 

 

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.  

Po preverjanju glede postopka odmere ceste pri Agrarni skupnosti Zgornja 

Sorica in pooblaščenem geodetu, smo dobili informacije, da je zadeva v 

zaključni fazi pred oddajo elaborata na Geodetsko upravo Škofja Loka, torej v 

pridobivanju podpisov lastnikov zemljišč. 

 

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 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.   

Glede oskrbe mačk s strani društva za pomoč živalim Žverca Škofja Loka smo 

24.1.2018 po elektronski pošti Tomažu Demšarju poslali skenirane vse račune s 

prilogami za leto 2017, iz katerih se vidijo zneski in vsebina storitve. 
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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. 

V Pošti Slovenije se podobno kot v drugih slovenskih podjetjih v zadnjem času 

srečujejo s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Zaposlenih jim primanjkuje 

predvsem na področju dostave. Kljub obsežnim aktivnostim za pridobitev 

ustreznega števila dodatnih zaposlenih, se hkrati srečujejo z visoko fluktuacijo, 

tako tudi na pošti Železniki, kar zahteva več prilagajanja organizaciji dela in 

premeščanje pismonoš tudi z drugih pošt. Pošiljke so naslovnikom dostavljene v 

zakonsko predpisanih rokih, to je v treh dneh od oddaje pošiljke v prenos, v kar 

pa se ne štejejo sobote, nedelje in prazniki. Upajo, da se bo zadeva čim prej 

uredila. 

 

Jurij Demšar: 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.  

Pobudo oziroma vprašanje smo naslovili na Direkcijo RS za infrastrukturo; 

pričakujemo odgovor. 

 

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. 

V Zakonu o lokalni samoupravi je navedeno, da se na območju občine lahko 

ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti). Ime in 

območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pri notranji členitvi 

mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, 

kulturne in druge značilnosti območja. Statut občine lahko določi, da je ožji del 

občine pravna oseba javnega prava ali pa ne. Zakon torej daje možnost, da se 

ožji deli občine različno poimenujejo, ali krajevne skupnosti ali vaške skupnosti 

ali četrtne skupnosti, v praksi so se očitno poimenovale tudi mestne četrti. 

Na sestanku dne 8.11.2017 na občini Železniki s predstavnikom civilne iniciative 

Na Kresu 21 do 24 Boštjanom Demšarjem je bila izpostavljena ustanovitev 

krajevne skupnosti Kres. 

S strani občine je bil podan predlog, da naj se imenuje v okviru obstoječe 

krajevne skupnosti Železniki, ki predstavlja ožji del občine in je pravna oseba, 

mestni odbor Na Kresu, in sicer po vzoru vaških odborov kot posvetovalno telo 

sveta krajevne skupnosti. Če bi se  svet krajevne skupnosti Železniki s tem 

strinjal (sprejem sklepa o imenovanju članov mestnega odbora Na Kresu), bi bil 

tak mestni odbor lahko imenovan in bi začel delovati že v letu 2018. Ta mestni 

odbor ni pravna oseba in ni ožji del občine, ampak organ obstoječe krajevne 

skupnosti. 

Postopki ustanovitve ožjih delov skupnosti so daljši (pobuda, zbori krajanov, 

referendum, sprememba statuta, volitve, …). 
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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 tovrstno obveščanje poskrbljeno tudi v naši občini? 

Tudi občina Železniki je prejela ponudbo radia Sora za možnost direktnega 

javljanja v program v času nujnih in izrednih razmer. Po dogovoru s civilno 

zaščito in zagotovitvi sredstev, bi ta program začeli uporabljati tudi v občini 

Železniki. 

 

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.   

Izvajalec reklamaciji ni oporekal, zato računamo, da bo popravilo izvedeno, ko 

bodo to omogočale vremenske razmere. 

 

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. 

 

 

 

Železniki, 13. 2. 2018                                                    ŽUPAN  

Št.:         015-1/2018-006                                                  OBČINSKA UPRAVA 

 

 

 

 


