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PREGLED VPRAŠANJ IN POBUD Z ODGOVORI 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE s 23. seje OBČINSKEGA SVETA z dne 22. 2. 2018  

 

 

Župan: Posredujem še odgovor, ki ga je na prejšnji seji podal Jure Demšar glede 

nadaljevanja del na odseku državne ceste Praprotno – Podlubnik. Odgovor smo dobili od 

Tomaža Willenparta z Direkcije RS za infrastrukturo. Gre za projekt št  07-0075 REKO 

Podlubnik – Praprotno. Za rekonstrukcijo R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka imamo 

izdelano PZI projektno dokumentacijo, in sicer: od km 10+000 do 10+500–CE Design, 

2006; potem pa še od km 9+305 do 10+000 in od km 10+500 do 12+243 – CE Design, 

2006 CE Design, 2008. Oba projekta sta bila takrat recenzirana. Po izdelani projektni 

dokumentaciji v letu 2009 smo začeli z odkupi – nekaj nam je uspelo rešiti, z vsemi 

strankami smo na Občini Škofja Loka imeli predstavitev projektnih rešitev, ampak 

podpisali niso vsi.  

V letošnjem letu bomo nadaljevali z pridobivanjem zemljišč, zaradi starosti projektne 

dokumentacije bo potrebna novelacija projektne dokumentacije. Nadaljevanje je odvisno 

predvsem od stanja pridobljenih zemljišč. V kolikor ne bi bilo težav in po pridobljeni 

novelaciji projektov, bi lahko rekonstrukcijo pričeli v letu 2020.  

 

Tomaž Weiffenbach: Vabim vas na prireditev Kovtre šivat, ki bo tudi za mlade, in sicer na 

velikonočni ponedeljek, 2.4.2018. Včasih je to potekalo v Železnikih od plavža do 

Češnjica, zdaj smo se pa KUD France Koblar in TD Železniki povezali, saj gre za bogato 

kulturno dediščino. Kovtre šivat je bilo zadnjič izvedeno leta 1978 ali 1979. Zdaj bo malo 

drugače, en del plesne igre bo potekal s plavža proti spodnjemu delu, drugi pa s Češnjice 

proti zgornjemu delu. Na  Racovniku pri kamnitem mostu se bodo dobili in skupaj odšli 

proti trgu pred cerkvijo, kjer bo zaključek z družabnim srečanjem. Vsi vabljeni. Veseli 

smo, da lahko sodelujemo z občino Železniki, ki je plačala izdelavo elaborata za zaporo 

državne ceste in s sponzorji, ki pomagajo, da lažje izpeljemo celoten projekt.  

 

Miran Šturm: Kako je z garderobnimi omaricami v bazenu? Najbrž ste seznanjeni, če 

niste, vam lahko povem, da se ne zapirajo, ker so napete, in sicer tiste, ki so svetlo 

zelene ali rumene barve. Upam, da so v garanciji, ker jih je potrebno zamenjati. 

Vrata garderobnih omaric v bazenu so zamenjana. 

 

Miran šturm: Vsako leto daje občina prispevek za šolo v naravi OŠ Železniki. Zanima me, 

ali dajete prispevek tudi za OŠ Jela Janežiča, katere soustanovitelji smo in nekaj učencev 

je iz naše občine. Po mojih informacijah občina Železniki ne daje prispevka. 

Za pločnik v Dašnici ste rekli, da naj bi se dela izvajala od aprila do junija. Ali bo 

organiziran kakšen sestanek na terenu? 

Župan: Na drugo vprašanje bomo dali pisni odgovor. 

Občina Železniki ne sofinancira šole v naravi za učence šole Jela Janežiča, 

predloga za sofinanciranje nismo prejeli. Če bo šola podala tako vlogo, menimo, 

da je pravilno, da bi sofinancirali vsi soustanovitelji.  

 

Peter Košir: Glede  vrat pri garderobnih omaricah v bazenu so se težave pojavile takoj na 

začetku, povedali so, da je bil dobavljen napačen material. Takrat so obljubili, da bodo 

hitro uredili zamenjavo. Preveril bom, kako je z zadevo; imamo pa bančno garancijo. 

Glede pločnika Dašnica bomo ta teden poslali pisna obvestila z informacijami in 

služnostne pogodbe. Imamo navado, da ko je izbran izvajalec in strokovni nadzor, se 
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dobimo z lastniki, kjer bodo posegi, na terenu in pregledamo situacijo pri vsakemu 

posebej. 

 

Tomaž Demšar: KUD France Koblar je imel novo igro Nacionalni interes. V dvorani na 

Češnjici smo imeli koncert Nine Pušlar, Špas teater, v petek imamo Županovo Micko. 

Glede parkirišč, ko je bilo prej omenjeno, da bi se direktor Loške zadruge rad dogovoril 

za koriščenje parkirnih mest z Lesno zadrugo, sem že davno predlagal, da naj bi 

prestavili Petrol; mi bi kupili vso zemljo tam in zgradili dodatna parkirna mesta. Zgled za 

prestavitev Petrola so vsa naprednejša sosednja mesta, ki so pumpe dale na obrobje 

mest. Tudi mi imamo prostor za prestavitev. 

V prilogi je odgovor Petrola, d.d. iz leta 2017 na pobudo občine za prestavitev 

lokacije bencinskega servisa. 

 

Tomaž Demšar: Z odgovorom glede Mačjega Dola nisem zadovoljen. Pričakujem, da bo 

društvo Žverca dalo finančno poročilo za leto 2016 in 2017. Leta 2016 so imeli v oskrbi 

15 mačkov, v letu 2017 pa 8 mačkov, stroški oskrbe so bili pa isti. Tudi kilometrina je 

krepko čez zakonsko določeno mejo. Mogoče bo kakšno naše društvo dobilo tržno nišo in 

bo začelo z oskrbo mačk in bo dobilo 5.000 EUR dotacije z občine. 

Rad bi dobil še podatke, koliko sredstev so posamezna društva prejela iz proračuna 

občine Železniki v letu 2017. 

V prilogi je finančno poročilo društva Žverca za leti 2016 in 2017 ter seznam 

društev z nakazili s strani občine v letu 2017. 

 

Branka Krek Petrina: Predlagam, da EU projekt, ki ga je izpostavil podžupan pri 

poročanju in ga vodi Andreja Megušar Ravnihar, naj ga le-ta na seji občinskega sveta 

predstavi. 

Na 24. seji občinskega sveta, ki bo 19.4.2018, bo predstavitev projekta 

CITIZENS4EUROPE: evropske migracije. 

 

Primož Pintar: Pred kakšnim mesecem se je začela graditi cesta v Sorico. Upam in si 

želim, da bo res narejeno tako kot je obljubljeno, do jeseni. Smo se pa zdaj že nekajkrat 

pogovarjali o tem in vedno več je če-jev. Vsi Sorčani si želimo, da občina in župan in vsi, 

ki lahko kakorkoli vplivajo, pomagajo, da se ta gradnja dela res tako kot je obljubljeno, 

da se jim stoji za vratom, da smo stalno v kontaktu vsi, ki smo lahko, z Gorenjsko 

gradbeno družbo, da se vsaj tokrat naredi v obljubljenih rokih. Naj bo zadnjič tako kot bi 

moralo biti že prvič. 

 

 

 

Železniki, 11. 4. 2018                                                    ŽUPAN  
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