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Z A P I S N I K  

 

23. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 22. 2. 2018, 

ob 19.00 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 

SD:  Peter GORTNAR, Leopold NASTRAN, Jože PREZL 

NSi:  Roman MEGUŠAR 

PREMIK:        / 

  

Ostali prisotni: 

Župan:     mag. 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 

Načelnik UE Šk. Loka:       mag. Bojan MIKLAVČIČ  

Vodja MIR občin Bled, Bohinj in  

Železniki:    mag. Primož LAH /do 19.45 ure/ 

Novinarki:  Gorenjski glas – Ana ŠUBIC  

 

Odsotni: 

Član občinskega sveta:   Matej MARKELJ - opravičil 

Novinarji: Delo, RTV Slovenija, Dnevnik 

  Radio Sora–Andreja ČAMERNIK-opravičila 

Svetovalka za družbene dej.:  Martina LOGAR - opravičila 

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/125780 oziroma pod »organi občin, občinski svet, 

seje občinskega sveta, 23. redna seja občinskega sveta občine Železniki«) 

 

23. 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 16 

svetnikov od 17. 

 

Župan je prebral predlagani dnevni red seje. 

Razprave ni bilo. 

 

321. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0) dnevni red 23. 

redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 22.2.2018, z osmimi 

točkami dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta občine Železniki z 

dne 21.12.2017  

2. Pregled dela Krajevnega urada Železniki v letu 2017  

http://www.zelezniki.si/objava/125780
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3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled,  

    Bohinj in Železniki v letu 2017 

4. Prva obravnava predlogov: 

 a) Odlok o  ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 

 b) Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske  

     lekarne 

5. Poročilo odbora za družbene dejavnosti (Pravilnik o sofinanciranju  

    mladinskih dejavnosti v občini Železniki, Letni program mladinskih  

    dejavnosti občine Železniki za leto 2018, Pravilnik o organizaciji in  

    sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni zavod Ratitovec«) 

6. Zemljiška zadeva – prodaja zemljišča na Racovniku, parc. št. 670/2, k.o.  

    2071-Železniki, v izmeri 346 m2 

7. Župan sporoča 

8. Vprašanja in pobude 

 

 

K točki 1 (zvočni zapis: 00:04:10 h) 

Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta občine Železniki z   

dne 21.12.2017  

  

Razprave ni bilo. 

322. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 16, proti 0) zapisnik 22. redne 

seje občinskega sveta občine Železniki z dne 21.12.2017, brez pripomb. 

 

 

K točki 2 (00:04:52) 

Pregled dela Krajevnega urada Železniki v letu 2017  

 

Poročilo je podal načelnik Upravne enote Škofja Loka mag. Bojan Miklavčič. 

Za gradivo je pripravil Statistiko poslovanja Krajevnega urada Železniki za obdobje 

od 2015 do 2017 in Primerjavo vseh upravnih postopkov, drugih upravnih nalog in 

prejetih vlog od 2015 do 2017. 

Predstavil je tudi novosti nove gradbene zakonodaje, ki bo začela veljati 1.6.2008, 

kjer pa še ni podzakonskih aktov. Hkrati se je zahvalil za sodelovanje. 

Tudi župan se je zahvalil za dobro sodelovanje z Upravno enoto Škofja Loka. 

 

Razprave ni bilo. 

323. sklep (prisotnost: 16): 

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

Poročilom načelnika Upravne enote Škofja Loka o poslovanju Krajevnega 

urada Železniki v letu 2017. 

 

 

K točki 3 (00:21:52) 

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 

in Železniki v letu 2017 

 

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

in Železniki, mag. Primož Lah, ki je za gradivo pripravil Poročilo o delu 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 

2017. Izpostavil je novost za leto 2018, po novi zakonodaji naj bi nadzor nad 

gradnjo nezahtevnih objektov izvajali medobčinski inšpektorati. 

 

(k razpravi sta se prijavila in razpravljala: Božo Prezelj, Primož Pintar-replika, 

Tomaž Demšar-replika, in Branka Krek Petrina; odgovarjal je vodja MIR) 



 
OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki 

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

 

 3 

 

324. sklep (prisotnost: 16): 

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

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 

in Železniki v letu 2017. 

 

 

K točki 4 (00:38:50) 

Prva obravnava predlogov: 

 a) Odlok o  ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 

 b) Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske  

     lekarne 

 

Obrazložitev je podal predsednik odbora za družbene dejavnosti Leopold Nastran. 

Predlog obeh odlokov in obrazložitev, kar je pripravil Inštitut za lokalno 

samoupravo in javna naročila Maribor, je obravnaval tudi odbor za družbene 

dejavnosti na 17. seji dne 12.2.2018, kjer je bila prisotna tudi direktorica 

Gorenjskih lekarn mag. Romana Rakovec. Pripomb ni bilo. Odloka bodo obravnavali 

občinski sveti vseh gorenjskih občin, ki so ustanoviteljice Gorenjskih lekarn. 

 

Razprave ni bilo. 

 

325. sklep (prisotnost: 16): 

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

ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne v prvi obravnavi, brez 

pripomb. 

 

326. sklep (prisotnost: 16): 

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

ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne v prvi 

obravnavi, brez pripomb. 

 

 

K točki 5 (00:51:03) 

Poročilo odbora za družbene dejavnosti (Pravilnik o sofinanciranju 

mladinskih dejavnosti v občini Železniki, Letni program mladinskih 

dejavnosti občine Železniki za leto 2018, Pravilnik o organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni zavod Ratitovec«) 

 

Odbor se je sestal na 17. seji dne 12. 2. 2018. Poročilo je podal predsednik Leopold 

Nastran. 

 

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Železniki 

Predlaga se, da se v prvi in drugi alineji 3. odstavka v 3. členu pravilnika črta tekst 

v oklepaju. 

 

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

Prevc, Leopold Nastran in župan; Tomaž Weiffenbach-replika) 

  

327. sklep (prisotnost: 16): 

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

sofinanciranju  mladinskih dejavnosti v občini Železniki, v predloženi 

vsebini s popravkom v 3. členu (tretji odstavek, prva in druga alineja), kjer 

se črta tekst v oklepaju). 
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Letni program mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2018 

Razprave ni bilo. 

 

328. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 1) Letni program 

mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2018 v predloženi vsebini. 

 

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni zavod 

Ratitovec«) 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Matej Šubic, Branka Krek Petrina-replika, 

odgovor Jolanda Pintar) 

 

329. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da daje soglasje k  

Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu 

»Javni zavod Ratitovec«, ki ga je svet JZR sprejel dne 5. 2. 2018. 

 

K točki 6 (01:12:16) 

Zemljiška zadeva – prodaja zemljišča na Racovniku, parc. št. 670/2, k.o.  

2071-Železniki, v izmeri 346 m2 

 

Obrazložitev je podala Jolanda Pintar. Občina je prejela vlogo podjetja Alclyp-er, 

d.o.o., Racovnik 38 A, Železniki, za nakup stavbnega zemljišča parc. št. 670/2, k.o. 

2071 Železniki, v izmeri 346 m2, za širitev podjetja. 

Razprave ni bilo. 

 

330. sklep (prisotnost: 16): 

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

1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Železniki za leto 

2018 (Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018) se 

dopolni z  zemljiščem parc. št. 670/2 (ID znak: parcela 2071 670/2) k.o. 

2071– Železniki, v izmeri 346 m2, v orientacijski vrednosti 17.300 EUR. S  

prvim rebalansom se znesek kupnine vključi med prihodke proračuna za 

leto 2018. 

2. Občina Železniki proda z neposredno pogodbo zemljišče parc. št.  670/2 

(ID znak: parcela 2071 670/2) k.o. 2071 - Železniki. 

Znesek kupnine se določi po ceni iz uradne cenitve pooblaščenega sodnega 

cenilca (plačilo na  transakcijski račun Občine Železniki odprt pri Banki 

Slovenije št. 01346-0100007492). 

Stroške cenitve zemljišča, overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi, vpis 

v zemljiško knjigo in 22 % davek na dodano vrednost plača kupec. 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na spletni strani Občine 

Železniki najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe 

in mora biti objavljena najmanj 15 dni. Kupec je dolžan zemljiškoknjižni 

predlog vložiti v roku 1 meseca od overitve pri notarju in o tem obvestiti 

prodajalca. 

 

K točki 7 (01:15:28) 

Župan sporoča 

 

Župan mag. Anton Luznar:  

V občinski upravi se nam je 7.2.2018 pridružila Ana Martinčič iz Železnikov, in sicer 

na delovnem mestu svetovalka za premoženjske zadeve, za določen čas enega leta. 

V začetku januarja smo župani 6 občin podpisali z ministrom za infrastrukturo in 

regionalno razvojno agencijo dogovor o sodelovanju pri projektu načrtovanja in 
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povezovanja kolesarskih poti na tem območju. Vzpostavili naj bi 70 km kolesarskih 

poti, začeli bomo s pripravo dokumentacije, umeščanjem novih povezav v prostor 

in označevanjem tistih poti, ki so že ustrezne za kolesarske povezave. Kjer je 

mogoče, bo kolesarsko omrežje potekalo po obstoječih poteh, drugod pa bo 

potrebna novogradnja. To regionalno kolesarsko omrežje se bo navezovalo na 109 

km dolgo daljinsko kolesarsko pot od Rateč do Ljubljane, ki so jo odprli pred 1 

letom.  

V prejšnjem tednu je ministrica za okolje podpisala pooblastilo, s katerim je 

Direkcijo za vode pooblastila, da izvedejo vsa potrebna opravila v zvezi s sklenitvijo 

kupoprodajnih in drugih pogodb za pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah na 

območju <železnikov in ki so potrebna za izvedbo kohezijskega projekta proti 

poplavne ureditve Selške Sore in se financirajo iz Sklada za vode. To pooblastilo 

pomeni, da bo Direkcija za vode lahko podpisana pogodbo z izbranim na razpisu za 

odkupe zemljišč. Razlagali so nam, da je podpis pogodbe odvisen od vloge, ki jo 

mora Direkcija za vode oddati na Službo Vlade za razvoj in kohezijo. Ta vloga se je 

začela pripravljati že v januarju 2017, še vedno se pripravlja, pregledati jo morajo 

še na oddelku za kohezijo na ministrstvu za okolje. Ker so ocenili, da zna ta 

postopek še nekaj časa trajati, je bilo podpisano to pooblastilo, da se bo lahko 

začelo z odkupi in bo denar šel z vodnega sklada. To bo prispevek države k temu 

projektu, večina denarja bo prišla iz EU. V naslednjem tednu imamo sestanek na 

ministrstvu za okolje, ki ga sklicuje Ervin Vivoda in kjer bomo izvedeli datum, kdaj 

naj bi prišli v Železnike predstaviti, kako bodo potekali odkupi; računamo, da bo to 

sredi marca 2018. Napoved je, da bo gradbeno dovoljenje za prvo fazo 

protipoplavnih ureditev pridobljeno v drugi polovici leta 2018, možnost so tudi 

delna gradbena dovoljenja za krajše odseke. Računamo, da bodo jeseni začeli z 

izvajalskimi deli. 

V začetku januarja smo dobili sklep ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

glede sofinanciranja projekta Ekonomska poslovna cona Alples, odobreno 

financiranje s strani ministrstva je v višini 368.000 EUR, celotna investicija je 

ocenjena na 499.000 EUR. Glede projekta smo se že pogovarjali z lastnikoma 

zemljišč, kamor bomo posegali v največji meri, to je Alples in Loška zadruga. Na 

račun boljše preglednosti in dostopa do glavne ceste in zaradi ureditve križišča, se 

bo izgubijo kar nekaj parkirišč; oba podjetja se strinjata s tem projektom. Direktor 

Loške zadruge je na sestanku izpostavil še, da bi se rad dogovoril s predstavnikom 

Lesne zadruge o koriščenju dela parkirišč, ki so v lasti Loške zadruge, v veliki meri 

pa jih koristijo obiskovalci najemnika Lesne zadruge. Razpis za projekt je že na 

portalu, rok za oddajo ponudb je 8.3.2018, gradnja naj bi se začela od aprila, maja 

naprej, do jeseni se mora zaključiti. 

Večji občinski projekt je tudi ureditev komunalne infrastrukture v Dašnici, vključno 

s pločnikom v dolžini 180 m. Uredili bomo meteorno in fekalno kanalizacijo, javno 

razsvetljavo, vodovod in pločnik. Trenutno poteka analiza prejetih 5 ponudb, podpis 

pogodbe naj bi bil v marcu, gradilo naj bi se v aprilu, maju, juniju. 

Za ureditev Racovnika 1. faza smo prejeli 3 ponudbe, poteka analiza, podpis 

pogodbe bo marca, dela naj bi potekala terminsko podobno kot v Dašnici. 

Pri kanalizaciji Studeno, tlačni vod do čistilne naprave je jutri rok za oddajo ponudb. 

GGD, d.d. bo na tej trasi vleklo elektro kabel, zato bomo ta dela skušali opraviti 

hkrati že v mesecu marcu. 

Za pločnik Dolenja vas je bil razpis objavljen že v januarju 2018, prejeli smo 4 

ponudbe, poteka analiza, dela se bodo začela, ko bo skopnel sneg. 

Tudi za asfaltiranje občinskih cest smo prejeli 4 ponudbe, objavljen je bil tudi razpis 

za obe lokalni cesti, za kateri imamo sofinanciranje, LC proti Prtovču in za LC proti 

Potoku. Za oba projekta smo prejeli po 4 ponudbe, poteka analiza ponudb. 

Podžupan Matej Šubic:  

Po novem letu se je večkrat sestala v lanskem letu imenovana komisija za 

proučitev utemeljenosti vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem. Po 

ogledu stanovanjskih razmer na terenu in izpolnjenih točkovalnih zapisnikov, smo 
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oblikovali prednostno listo vseh tistih, ki so se prijavili za najem neprofitnega 

stanovanja. V januarju se je sestala komisija za mednarodno sodelovanje. Kot 

veste je bila občina že drugo leto zapored uspešna na evropskem razpisu. Letos 

smo pridobili 25.000 EUR. Za ta uspeh imata največ zaslug Andreja Ravnihar 

Megušar in Miha Markelj, ki sta oba člana komisije za mednarodno sodelovanje. 

Uradni naziv projekta je Citizens4Europe – evropske migracije, naša skupna 

preteklost za boljši razvoj v prihodnosti. Partnerji pri tem projektu so občina 

Železniki, pobratena hrvaška občina Lepoglava, italijanski Innichen, nevladna 

mladinska organizacija Sonce iz Makedonije, neprofitna organizacija Renovabis iz 

Freisinga ter slovensko katoliško pevsko in kulturno društvo Slomšek iz Belgije. S 

strani občine je že imenovana koordinacijska skupina za izvedbo tega projekta, ki 

se bo izvajal v času 56. Čipkarskih dni, ki bodo od 27.6. do 1.7.2018. 

Rad bi omenil zelo lep in pred polno športno dvorano izveden božično novoletni 

koncert Pihalnega orkestra Alples pod novim vodstvom dirigentke Darje Seliškar. 

Športno dvorano Železniki pa so napolnili tudi PGD iz Selc, ko so 9.2. organizirali 

Gasilski večer. Celotni izkupiček je namenjen za nov gasilski dom v Selcih. Ob 

kulturnem prazniku 8.2. je KUD France Koblar pripravil osrednjo občinsko proslavo 

v sodelovanju z Glasbeno šolo Škofja Loka. Peto javno kovanje pesmi je Muzejsko 

društvo Železniki pripravilo na praznični dan pred plavžem.  

Ob letošnjem s snegom bogatim februarju se imamo občani možnost rekreirati tudi 

s tekom na smučeh. S pomočjo občine so prizadevni člani ŠD Buldožer iz Rudna in 

ŠD Dražgoše pripravili tekaške proge na gori nad Dražgošami, Rudnem, Selcih in 

Dolenji vasi. Vabljeni. 

 

 

K točki 8 (01:38:12) 

Vprašanja in pobude 

 

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.  
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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. 

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. 

 

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 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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Župan se je vsem zahvalil za obisk in sodelovanje. 

Sejo je zaključil ob 20.55 uri. 
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