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PREGLED VPRAŠANJ Z ODGOVORI 

 

VPRAŠANJA TOMAŽA DEMŠARJA – 29.6.2020 

 

 

Že več kot dva mandata se trudimo s projektom umestitve tržnice v Železnike. Narejeni 

so bili celo projekti. Ena lokacija je bila ob pošti, ena pa na parkirišču ob Mercatorju. 

V zadnji uradni informaciji v zvezi z domom starostnikov Železniki s strani UE Šk. Loka, 

smo dobili podatek, da ste precejšen del teh dveh lokacij namenili za parkirišča doma. 

Glede na to, da v proračunih za leto 2020 in 21 niste namenili sredstev za ureditev 

tržnega prostora, me zanima, če o urejenem tržnem prostoru sploh razmišljate. Če je 

odgovor pozitiven, prosim za podatek, kje in kdaj naj bi to bilo. 

 

Tržnice v letošnjem proračunu 2020 še ni. Za naslednje leto bomo v jesenskem 

času delali rebalans in občinski svetniki bodo lahko določili še kakšen prioritetni 

projekt, ki se bo izvedel v letu 2021. 

V letu 2016 je bil izdelan obsežen spisek investicij Plan investicij za obdobje 

2016 – 2020. Dopolnitve smo prejeli od več svetnikov, tudi od Tomaža 

Demšarja. Takrat nobeden od svetnikov ni predlagal, da se Planu investicij za 

obdobje 2016 – 2020 doda tržnico v Železnikih.  

V razmislek pa še naslednje. 

Še vedno je možnost, da bi Dom Železniki gradili na obstoječi lokaciji, kjer je 

trenutno teniško igrišče. V tem primeru bi morali dodati funkcionalno zemljišče 

za parkirišča obstoječemu zemljišču Doma. Na zemljišču pred Pošto bi bila 

možnost začasnega parkiranja avtov dela stanovalcev naselja Na Kresu v času 

gradnje. Prav tako se bo v naslednjih nekaj letih urejalo komunalne vode in 

parkirišča tega dela naselja. Veliko avtov bo potrebno umakniti v času ureditve 

tega območja. Tudi v tem primeru bi bilo zemljišče pred Pošto zelo dobrodošlo. 

V času izvedbe projekta zagotovitve protipoplavne varnosti Železnikov se bo 

rekonstruiral most na regionalni cesti čez Češnjico. Rekonstrukcija mostu bo 

verjetno potekala »pod prometom«, kar pomeni, da se bo najprej gradilo 

polovico mostu, promet bo potekal po drugi polovici ceste. Nato pa se bo 

preusmeril promet na že zgrajeni del mostu in graditi pa se bo začelo še drugi 

del mostu. V času teh del bo potrebno kakšno stvar kam odložiti. Res je, da se 

bo gradilo z evropskim in državnim denarjem, vseeno pa je to tudi naš denar. 

Mogoče bi kazalo s tržnico še malo počakati. 

 

 

Kot je bilo razvidno iz zadnje uradne informacije v zvezi z domom starostnikov Železniki 

s strani UE Šk. Loka, da je lokacija za izgradnjo doma neprimerna, me zanima, če 

potekajo kakšne aktivnosti za zamenjavo parcele s primernejšo. 

Rad bi pa tudi podatek, koliko smo do sedaj porabili denarja po posameznih postavkah za 

projekt Dom starostnikov Železniki (tudi dovozna cesta), da smo prišli do sedanjega 

rezultata. 

 

Glede Doma Železniki je bilo veliko povedanega na seji občinskega sveta. 

Glede stroškov smo februarja 2019 podali naslednji odgovor: 

Do sedaj je občina plačala za parcelacijo zemljišča za Dom Železniki 214,43 

EUR, za pripravo idejne zasnove Doma Železniki 12.421 EUR, za dopolnitve 

idejne zasnove 3.477 EUR in za projekte PZI za povezovalno pot Na Kresu mimo 

plavalnega bazena 9.284 EUR. 

 



2 

 

Decembra 2019 pa smo zapisali: 

Končna cena izgradnje ceste z obnovo komunalne infrastrukture, sanacijo 

zamakanja bazena zaradi meteornih voda in ureditvijo pešpoti do bazena znaša 

175.000 EUR. Nova cesta mimo bazena je olajšala dostop do območja Na Kresu, 

kar je bila tudi zahteva stanovalcev. 

Dodajamo še strošek parcelacije zemljišča za potrebe prestavitve trafo postaje: 

433,47 EUR. 

 

 

Že vsaj dva mandata predlagamo, da bi v Železnikih uvedli dnevno varstvo starejših. Po 

vašem zadnjem odgovoru naj bi bilo to v domu Železniki. Ali še vedno vstrajate na temu 

stališču, ali pa mogoče dobimo drugo rešitev? 

 

Še vedno načrtujemo, da bi bilo dnevno varstvo starejših urejeno v Domu 

Železniki. Pred podelitvijo koncesije za Dom Železniki smo se pogovarjali o tem, 

da bi uredili medgeneracijski center na Racovniku pri Zdravstvenem domu. 

Pridobili smo tudi že popis del za preureditev teh prostorov. Znesek za 

preureditev prostorov je 48.000 EUR. Lahko bi v okviru tega centra uredili 

dnevno varstvo starejših. Seveda pa so potem še stroški osebja in ostali tekoči 

stroški za delovanje. Če bi se odločili za to možnost, bi se morali glede tega 

pogovarjati s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. 

 

 

V proračunu za letošnje leto je 5.000€ namenjeno za obnovo Plečnikovega spomenika v 

Dolenji vasi, toliko kot za vse ostale kulturne spomenike v zasebni lasti v celotni občini 

skupaj. Kaj se bo za ta denar storilo in če so že izbrani izvajalci? 

 

Letos bi bilo dobro urediti odvodnjavanje. Kadar je več padavin se na zemljišču 

proti vasi Dolenja vas nabira meteorna voda, ki bi jo bilo treba odvesti pod 

dostopno potjo do spomenika na drugo stran in potem proti meteornemu 

kanalu, ki se vije po Bukovškem polju. Prav tako bi bilo dobro označiti 

spomenik, podobno kot se pogovarjamo za označitev vodnjaka pred cerkvijo v 

Železnikih. 

Izvajalec še ni izbran. 

 

 

 

Železniki, 15.7.2020                                                    ŽUPAN  
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