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Z A P I S N I K  

 

12. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 2.7.2020, ob 

20.00 uri, v sejni sobi občine Železniki. 

 

Prisotni: 

Člani občinskega sveta: 

SLS: Aleš BERTONCELJ, Jurij DEMŠAR, Alenka LOTRIČ, Primož PINTAR /od 

20.10/, Julijana PREVC, Božo PREZELJ, Matej ŠUBIC,  

SDS: Tomaž DEMŠAR, Anita GASER /od 20.10/, 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  

Višji svetovalec za investicije:  Peter KOŠIR  

Višja referentka za gospodarstvo: Valerija ŠTIBELJ /od 20.18 do 21.00// 

Novinarji:  Radio Sora – Tanja BARAŠIN  

  Gorenjski glas – Ana ŠUBIC 

Odsotni: 

Član občinskega sveta:   Tomaž WEIFFENBACH - opravičil 

Višja svetovalka za proračun,  

finance in gospodarstvo:   Cirila TUŠEK - opravičila 

Svetovalka za družbene dejavnosti: Martina LOGAR - opravičila 

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

Poslanec v DZ RS:    Mihael PREVC - opravičil 

Direktor Toplarne Železniki, d.o.o.: Štefan BEZNIK  

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/268207. 

 

12. 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 14 

svetnikov. 

 

Župan je prebral predlagani dnevni red seje. 

Razprave ni bilo. 

 

163. sklep (prisotnost: 14 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 13, proti 0) dnevni red 12. 

redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 2.7.2020, z devetimi 

točkami dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta občine Železniki z   

    dne 28.5.2020  

2. Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

   (podelitev priznanj občine Železniki v letu 2020) 

3. Druga obravnava in sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja  

    obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne  

https://www.zelezniki.si/objava/268207
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    službe v občini Železniki 

4. Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti (Poročilo koncesionarja  

    Toplarne Železniki, d.o.o. o opravljanju izbirne lokalne gospodarske  

    javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto  

    2019 in Letno poročilo Toplarne Železniki, d.o.o. za leto 2019) 

5. Poročilo odbora za družbene dejavnosti (Letno poročilo Javnega zavoda  

    Ratitovec za leto 2019) 

6. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o izstopu Občine Železniki iz  

    konzorcija Centra za ravnanje z odpadki CERO Gorenjska 

7. Zemljiška zadeva - Predlog dopolnitev sklepa o ukinitvi statusa javnega  

    dobra lokalnega pomena 

8. Župan sporoča 

9. Vprašanja in pobude 

 

 

K točki 1 (zvočni zapis: 00:03:45 h) 

Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta občine Železniki z     

dne 28.5.2020  

 

V razpravi je Alenka Lotrič povedala, da v zapisniku pri točki vprašanja in pobude ni 

zasledila izjave Tomaža Demšarja na njeno vprašanje, kdaj se bo popravila cesta 

Dražgoše-Rudno. Tomaž Demšar je izjavil, da takrat, ko bo g. Janez Janša imel 

govor na osrednji proslavi v Dražgošah. To ni smešno in pričakujem od njega tak 

odnos kot ga imam jaz do njega. Tega zapisnika ne bom potrdila. 

Jolanda Pintar: Bomo v zapisnik dodali navedeno izjavo. 

Tomaž Demšar: (nerazumljiv zvočni zapis, ker ni vključil mikrofona) 

Župan: Predlog je, da se v zapisnik vključi ta pripomba, če ne bo sprejeto, ostane 

zapisnik kot je sedaj napisan. 

Blaž Vrhunc: V podobni situaciji smo najprej glasovali o predlogu sklepa, ki je bil 

prvi podan in je bil sprejet; če ne bi bil sprejet, bi glasovali o drugem predlogu. 

Predlagam, da se najprej glasuje o predlogu zapisnika kot je napisan, če ne bo 

sprejeto, pa o Alenkinem predlogu. 

 

Župan je dal na glasovanje 

164. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 12, proti 3) zapisnik 11. redne 

seje občinskega sveta občine Železniki z dne 28.5.2020, brez pripomb. 

 

V gradivu je bil tudi pregled realizacije sklepov z 11. redne seje. 

 

 

K točki 2 (00:08:06 h) 

Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (podelitev 

priznanj občine Železniki v letu 2020) 

 

Obrazložitev je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja Jurij Demšar. Komisija je imela 6. redno sejo dne 15.6.2020. 

 

Razprave ni bilo. 

 

165. sklep (prisotnost: 16): 

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

Železniki za leto 2020 prejme: 

▪ VINCENCIJ DEMŠAR, Kopališka ulica 22, 4220 Škofja Loka 

(predlagatelja: Zgodovinska skupina pri Župniji Železniki, Občinski 

odbor SLS Železniki) 
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K točki 3 (00:11:30 h) 

Druga obravnava in sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja obvezne 

lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v 

občini Železniki 

 

Obrazložitev je podala Jolanda Pintar. Prva obravnava predloga odloka, kjer ni bilo 

podanih pripomb, je potekala na 11. seji občinskega sveta dne, 28.5.2020. 24-urna 

dežurna služba na območju občine Železniki se bo izvajala s podelitvijo koncesije 

izvajalcu pogrebne dejavnosti. Koncesijo občina podeli na podlagi javnega razpisa. 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Blaž Vrhunc, odgovor je podala Jolanda 

Pintar) 

  

166. sklep (prisotnost: 16): 

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

opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v občini Železniki, predloženi vsebini. 

 

 

K točki 4 (00:15:45 h) 

Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti (Poročilo koncesionarja 

Toplarne Železniki, d.o.o. o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne 

službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2019 in 

Letno poročilo Toplarne Železniki, d.o.o. za leto 2019) 

 

Poročilo je podal predsednik odbora Matej Šubic. Odbor se je sestal na 6. redni seji 

dne 16.6.2020, na kateri ta bila prisotna tudi direktor Toplarne, d.o.o. Štefan 

Beznik in predstavnik občine v nadzornem svetu Toplarne, d.o.o. Železniki, Mohor 

Markelj. 

 

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

Blaž Vrhunc, Branka Krek Petrina, Franc Tušek, Božo Prezelj, Primož Pintar;  

odgovore je podal župan) 

 

167. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 15, proti 0), da se je seznanil s 

Poročilom koncesionarja Toplarne Železniki, d.o.o. o opravljanju izbirne 

lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine 

Železniki za leto 2019 in z Letnim poročilom Toplarne Železniki, d.o.o. za 

leto 2019. 

 

V nadaljevanju je predsednik odbora izpostavil, da so se seznanili z zapisniki sej 

sveta Javnega zavoda Ratitovec in z zapisniki sej strokovnega sveta za turizem. 

 

(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Božo Prezelj, Blaž Vrhunc, replike sta 

podala Primož Pintar, Franc Tušek) 

 

 

K točki 5 (00:57:50 h) 

Poročilo odbora za družbene dejavnosti (Letno poročilo Javnega zavoda 

Ratitovec za leto 2019) 

 

Odbor se je sestal na 9. redni seji dne 17.6.2020. Poročilo je podala predsednica 

Julijana Prevc. Najprej so si ogledali prostore Osnovne šole Železniki in nov objekt 

Vrtca Železniki ter obravnavali pobudo za obnovo OŠ Železniki. 
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Letno poročilo JZR za 2019 

 

Razprave ni bilo. 

168. sklep (prisotnost: 16): 

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

Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019, v predloženi vsebini. 

 

V nadaljevanju je predsednica odbora povedala, da Finančni načrt JZR za leti 2020 

in 2021 ni usklajen z izhodišči občine, zato je potrebno najprej uskladiti. Sledila je 

obravnava poročilo koncesionarjev zdravstvene dejavnosti, predstavitev projekta 

Prostofer in glede označevalne table pri vodnjaku v Železnikih in pri spomeniku v 

Dolenji vas. 

 

 

K točki 6 (01:11:00 h) 

Obravnava in sprejem predloga Sklepa o izstopu Občine Železniki iz 

konzorcija Centra za ravnanje z odpadki CERO Gorenjska 

 

Obrazložitev je podala Jolanda Pintar, dir.obč.uprave. Leta 1996 je 16 gorenjskih 

občin podpisalo pogodbo za ustanovitev Centra za ravnanje z odpadki CERO 

Gorenjska. Ker lokacija CERO Gorenjska ni bila določena in zato tudi ne 

ustanovljena družba d.o.o., predlagamo po vzoru nekaterih drugih občin, izstop iz 

CERA. 

 

(k razpravi se je prijavil in razpravljal Jože Prezl, odgovor je podala Jolanda Pintar) 

 

169. sklep (prisotnost: 16): 

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

občine Železniki iz Konzorcija Centra za ravnanje z odpadki (CERO) 

Gorenjska. 

 

 

K točki 7 (01:15:35 h) 

Zemljiška zadeva - Predlog dopolnitev sklepa o ukinitvi statusa javnega 

dobra lokalnega pomena 

 

Obrazložitev je podala Jolanda Pintar, dir.obč.uprave. Gre za predlog dopolnitve 

sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena za dve parceli v k.o. 

Podlonk in k.o. Selca. 

 

V razpravi je Tomaž Demšar povedal, da je načeloma proti prodaji javnega dobra, 

posebno kjer so poti. 

 

170. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 13, proti 1) dopolnitev Sklepa 

o ukinitvi statusa javnega dobra (grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena). Doda se:  

- k.o. 2061 Podlonk, parcela 642/1 – del, 

- k.o. 2064 Selca, parcela 892/1. 

 

 

K točki 8 (01:21:05 h) 

Župan sporoča 

 

Župan Anton Luznar je podal informacije o aktualnih zadevah.  
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Dom Železniki: V torek, 30.6.2020, smo bili na Ministrstvu za delo, družine, 

socialne zadeve in enake možnosti v sestavi – Marko Zoller iz Senecure, Franci 

Imperl, dr. Domen Zupančič, projektant in direktor Sončnega doma Maribor, sedaj 

Senecura Maribor. Sprejela nas je državna sekretarka Mateja Ribič, ki je bila nekaj 

časa z nami, potem je imela še druge obveznosti, nadaljevali smo z dr. Alenko 

Šverc. Namen našega obiska je bil, da jih seznanimo s spremembami in pa tudi 

glede podaljšanja koncesij, tako za našo lokacijo kot tudi za Senecuro Maribor.  

Glede Doma Železniki smo jih seznanili s predodločbo Upravne enote Škofja Loka, 

kjer je zapisano, da gradnja Doma Železniki v delu, ki se nanaša na zagotavljanje 

pogojev za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet ni 

skladna z določili prostorskega akta in z določbami predpisov o urejanju prostora. 

Predvsem so tukaj problem parkirišča, ki so preveč oddaljena in bi morala biti na 

funkcionalnem zemljišču doma.  

Pogovarjali smo se o dveh možnostih. Prva prioriteta je možnost, da se dom 

prestavi na sosednjo parcelo preko vodotoka Dašnica. Rezervni scenarij pa je, da se 

odkupi del te sosednje parcele za parkirišča; to zemljišče postane del 

funkcionalnega zemljišča doma tako, da se z brvjo poveže s prvotnim zemljiščem. 

Na ministrstvi smo se zmenili, da investitor Senecura poda predlog za zamenjavo 

parcele za gradnjo Doma Železniki po obstoječi koncesiji, zraven pa naj podajo tudi 

predlog za koliko se podaljša čas za izgradnjo doma.  

Glede sosednje parcele 588, k.o. Studeno, je potrebno povedati, da to zemljišče 

trenutno nima dostopa in da se nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. 

Glede poplavne nevarnosti je slabše kot prvotno zemljišče. Gradnja doma na tem 

zemljišču je dovoljena kadar ugotovitve presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot 

bistvene in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da 

njihov vpliv ni bistven. To je del odgovora, ki smo ga dobili od Direkcije RS za vode, 

izpostava Kranj.  

Trenutno imamo objavljen javni natečaj za zaposlitev višjega svetovalca za 

proračun, finance in gospodarstvo, in sicer do vključno 7.7.2020. Gre za 

nadomeščanje zaposlene, ki odhaja v pokoj konec leta 2021. 

 

Podžupan Matej Šubic: Občina Železniki je 20. maja objavila javni razpis za 

podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju splošne in družinske medicine, kjer je bil predmet podelitev 0,5 programa. 

Odpiranje ponudb prispelih na razpis je bilo 15. junija; prispela je ena ponudba.  

Razvojna agencija Sora že nekaj let raziskuje stara hišna imena. To je projekt 

ohranjanja kulturne dediščine, ki ga sofinancira tudi naša občina. V zadnjih treh 

letih so v naši občini popisali 14 vasi in zabeležili 278 starih hišnih imen. V 

Železnikih so bile glinene tablice razdeljene 10. junija v Kulturnem domu v 

Železnikih, in sicer krajanom Češnjice, Dašnice, Otokov, Trnja, Škovin, Racovnika, 

Smoleve in Ojstrega Vrha ter naselij Na Kresu in Na plavžu. Podeljene so bile tudi 

že v minulih letih v Martinj Vrhu, na Prtovču in v Podlonku. V letošnjem letu pa 

poteka popis v Davči. Te tablice so za naše občane brezplačne oziroma financira jih 

občina.  

 

 

K točki 9 (01:28:05 h) 

Vprašanja in pobude 

 

Tomaž Demšar: Tri dni pred sejo sem poslal pisna vprašanja, pričakoval bi 

odgovore na seji. Če jih ni, prosim za pisne odgovore na moja vprašanja. 

 

Janez Thaler: Predlagam, da občinska uprava do jeseni pridobi od pristojnih služb 

čim bolj verodostojne podatke o stanju projektov: protipoplavna varnost in gradnja 

obvoznice ter izgradnja doma starostnikov. To predlagam zato, ker je v proračunu 

za leto 2021 namenjenih kar nekaj sredstev za gradnjo občinskih objektov, ki se 
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bodo gradili v sklopu obvoznice. Z verodostojnimi podatki si bomo pridobili čas v 

primeru, da do gradnje obvoznice v letu 2021 ne bo prišlo. Tako bomo jeseni lahko 

pametno preusmerili ta denar drugam in ne bomo prišli do situacije, ko bi se morali 

sredi prihodnjega leta na hitro odločati kaj in kako.  

Zanima me, kaj je s koncesijo za zobozdravnico? 

Jolanda Pintar: Izdana je bila prvostopenjska odločba o podelitvi koncesije, vendar 

smo nanjo prejeli pritožbo. Zdaj smo v postopku priprave odgovora na to pritožbo. 

Kaj več ne moremo povedati, ker je postopek v teku.  

 

Franc Tušek: Ob spremembi prometnih režimov na magistralni cesti skozi Železnike 

sem bil parkrat opozorjen s strani občanov, da je bil opozorilnik hitrosti pri osnovni 

šoli prestavljen en kandelaber naprej in stoji tik pred izvozom za osnovno šolo. Bolj 

smiselno bi bilo, da bi ga zdaj postavili na en kandelaber nižje dol proti bazenu kot 

je bil prej. Prideš okoli ovinka in te opozori, si pa praktično že pred prehodom za 

pešce in izvozom za šolo.  

 
Miran Šturm: Najprej bi se dotaknil Doma Železniki in me veseli, da smo končno 

prišli do te opcije, da lahko tudi investitor sam zaprosi za zamenjavo lokacije in 

upam, da je to res kot prioriteta ena in da rezervna varianta, da bi gradili na parceli 

čez vodo samo parkirišča, sploh ne bo prišla v poštev.  

Zadnjič sem vprašal glede parkirišča na Prtovču, in sicer o potencialnih dodatnih 

parkiriščih na zemljišču pri cerkvi, ki ga ponuja Petričkov Lojze, pa ste samo 

odgovorili, da je predvidenih dodatnih 45 parkirnih mest na lokaciji lovskega doma, 

kar je več ali manj že danes. Vemo pa, da danes tudi s temi parkirišči, ki so na 

voljo, prihaja do zasedenosti na Prtovču in teh 45 dodatnih parkirišč, težav ne bodo 

rešile. Ali to lahko smatram kot zaenkrat, da občina nima interesa za odkup 

dodatne zemlje za parkirišča na Prtovču?  

Župan: O tej problematiki se že kar nekaj časa pogovarjamo in na enem sestanku, 

lahko je že dve ali več let nazaj, ki smo ga imeli z vaškim odborom Podlonk – 

Prtovč, je bilo nekako rečeno, da občina ne bo vlagala v dodatna parkirišča na tej 

lokaciji, ampak bomo prednostno šli urejati cesto proti Toli. Če je res tako 

pomanjkanje, bi lahko lastnik sam uredil zemljišče in bi šli v podoben režim kot bo 

zdaj na Toli. Občina zaenkrat ni imela namena razširjati parkirišča na Prtovču. Lojze 

je bil večkrat na teh sestankih, izpostavljali so drugo lokacijo za dodatna parkirišča, 

vendar tam bi bili večji stroški za ureditev, ker so potrebni zidovi. 

Miran Šturm: Potem počakajmo naslednjo leto ali pa na zimo. Ali se bo pozimi 

plužilo do lovskega doma? Če se ne bo, bo takoj problem. Slej ko prej bomo naleteli 

na iste težave kot jih imamo zdaj. Denarna sredstva se bodo nekoliko povečala s to 

parkirnino, sam problem pa ne bo odpravljen. Mogoče pa lahko čez nekaj časa o 

tem spet razpravljamo.  

 

Blaž Vrhunc: Na cesti proti Podroštu so zdaj dva kosa ceste preplastili, obenem pa 

je ostalo neasfaltirano tisto, kar so gradbišča že od prej. Zanima me, iz kakšnih 

virov se je sedaj našel denar za preplastitev ceste, ki niti še ni bila v tako slabem 

stanju, tukaj pa stoji makadam že dalj časa in nič se ne premakne.   

Druga zadeva se nanaša na center za zbiranje odpadkov na Studenu. Ne glede na 

to, da sem tudi jaz imel zelo slabe izkušnje, ko sem peljal dol ene šipe, še zdaj 

točno ne vem, zakaj je steklo od steklenic in kozarcev tam dobrodošlo, steklo od 

oken pa ni. Menim, da je steklo od oken ista surovina kot so steklenice in kozarci. 

Določeni se tudi pritožujejo čez osebo iz Škofje Loke, da se zelo šerifovsko obnaša 

do tistih, ki pripeljejo odpadke. Dobro bi bilo vzpostaviti kontrolo v zbirnem centru, 

da se ugotovi, kaj se res dogaja. 

  

Tomaž Demšar: Najprej lahko odgovorim Blažu. To ne gre skupaj, ker je steklo od 

oken svinčeno steklo, steklo od steklenic je pa kremenčevo steklo. 
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Občina ima na Rudnu eno hišo, ki bi bila potrebna nekega vzdrževanja ali pa 

prodaje. Prosim občino, da se aktivno loti tega, torej ali prodaje ali pa vzdrževanja. 

To da bo spomeniško zaščitena hiša sredi vasi skupaj sedla, bo sramota za lastnika. 

S prodajo ste se že trudili, menim, da se bo potrebno bolj aktivno lotiti prodaje. 

Zadnjič smo dobili odgovor glede 10 km/uro za Ekonomsko poslovno cono Alples, 

da cesta še ni kategorizirana, občina je samo lastnica zemljišča z zaznambo 

javnega dobra. Torej bi občina lahko sama postavila znak kakršnega bi hotela. Zdaj 

je redar nekajkrat že meril hitrost. Menim, da je omejitev 10 km/h malo nizko. 

Ali pomeni, da če cesta ni kategoriziran, da redar tam ne sme meriti hitrosti, ali da 

lahko damo na cesto znak, ki ga sami določimo? Verjetno oboje drži. Dajte se to 

pozanimati in uredite, da bo življenjska hitrost, npr. 20 km/uro. 

Župan: Kakšen je predlog glede omejitev hitrosti tistih, ki ste zaposleni na tem 

območju? 

Tomaž Demšar: 20 km/uro bi bilo v redu, 30 je malo veliko, 10 je pa samo za loviti 

prekrškarje. 

V zvezi s traverzami na neki poti se je danes na Rudnu zgodila ista stvar – izvajalci 

so pobrali dve leti star kabel od javne razsvetljave. Mislil sem, da bo ostal v 

funkciji, ker gre od štange do štange, vendar so dali notri novega, tega pa odpeljali. 

Nisem vedel, da bodo to naredili. Pri takih projektih bi bilo dobro, da bi bedeli nad 

izvajalci. Mi smo ta kabel pred dvemi leti plačali in bi ga lahko tudi kje drugje 

porabili, oni pa lahko dajo novega, če jim ta ne ustreza. 

Ko se je gradilo Studeno, smo na koncu izvedeli, da bi v bistvu moral biti narejen 

OPPN, pa ni bil. Trenutno se ista stvar dogaja v Dolenji vasi, hektar in pol veliko 

zazidljivo zemljišče se bo začelo pozidavati. Zanima me, ali je zakonodaja še vedno 

ista in je za tako veliko območje potreben OPPN? 

  
Jože Prezl: Glede doma starostnikov ne smemo zamočiti. Če pogledamo starejše 

ljudi v oči, jih je strah, vidiš žalost; oni bi bili radi doma. Napnite vse sile, da dom 

tukaj bo. Po občini krožijo govorice, da je vse že padlo v vodo. 

 

 

 

Župan se je vsem zahvalil za sodelovanje na seji in jo zaključil ob 21.50 uri. 
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