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OBČINA ŽELEZNIKI 
Odbor za gospodarske dejavnosti 
 

Z A P I S N I K 
  

9. seje odbora za gospodarske dejavnosti, ki je potekala v ponedeljek, 18. 4. 2016, ob 19.00 uri, 
v sejni sobi na sedežu občine Železniki 
 
Prisotni: 
Predsednica odbora:   Erika DROBNIČ 
Člani odbora:    Miran ŠTURM, Matej MARKELJ, Jože PREZL,  
      Tomaž WEIFFENBACH, Andrej TUŠEK /od 19.05 ure dalje/, 
 
Župan:     mag. Anton LUZNAR 
Podžupan:     Matej ŠUBIC 
Višja referentka za gospodarstvo: Valerija ŠTIBELJ 
 
Direktorica občinske uprave:  Jolanda PINTAR 
Vodja PE Turizem Škofja Loka:  Andreja KRIŽNAR /do 19.50 ure/ 
Predstavnica PE Turizem Škofja Loka: Jana KUHAR /do 19.50 ure/ 
Direktor Javnega zavoda Ratitovec: Gregor HABJAN /do 19.50 ure/  
 
Odsoten: 
Član odbora:    Primož PINTAR – opravičil     
 
Zapisnik je pisala Valerija Štibelj.  
 
Erika Drobnič ja najprej pozdravila vse prisotne. 
 
26. sklep: 
Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel (za 5, proti 0) naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, ki je bila 19. 1. 2016 
2. Predstavitev paketov, ki temeljijo na zgodbah, ki jih je pripravila Razvojna agencija 
Sora – Turizem Škofja Loka 
3. Obravnava predloga Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na 
območju občine Železniki 
 
K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, ki je bila 19. 1. 2016 (zvočni zapis: 
00:01:48 h) 
 
Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel (za 5, proti 0) 27. sklep: 
Potrdi se zapisnik 8. seje odbora, ki je bila 19. 1. 2016. 
 
K točki 2 

Predstavitev paketov, ki temeljijo na zgodbah, ki jih je pripravila Razvojna agencija 
Sora – Turizem Škofja Loka (zvočni zapis: 00:02:16 h) 
 
Erika Drobnič je povedala, da so predstavniki Razvojne agencije Sora na zadnji seji odbora 
omenili, da pripravljajo pakete, ki bodo temeljili na zgodbah. Osnovni namen, zakaj smo jih 
povabili na sejo, je bil, da se tudi Železniki hočemo čim bolj vključiti v zgodbo o turizmu.  
 
Erika Drobnič je dala besedo predstavnicama Turizma Škofja Loka. 
 
Andreja Križnar: ena od aktivnosti Turizma Škofja Loka v letu 2016 je tudi »Zgodbe 
Škofjeloškega«, ki so bile spisane že v letu 2015. V letošnjem letu naj bi pripravili turistične 
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pakete na podlagi teh zgodb, ki bi nam služile kot orodje za trženje in promocijo celotnega 
škofjeloškega območja (posameznih dolin in mesta Škofja Loka). 
Pripravili smo 4 zgodbe – za Selško dolino zgodbo »Vsak je svoje sreče kovač«, za Poljansko 
dolino zgodbo »Ljubezen za vse življenje«, za Žiri čevljarsko zgodbo in za Škofjo Loko zgodbo 
»Kjer ustvarjaš svoje spomine« (ki se navezuje na Pasijon), celotno škofjeloško območje pa smo 
povezali v skupno zgodbo ustvarjalnosti. Zgodbe smo pripravili z namenom trženja, zato jih 
bomo lansirali tudi na prenovljeno spletno stran Turizma Škofja Loka, ki bo zaživela predvidoma 
v začetku maja letos. Vsaka zgodba ima več variant. 
 
Jana Kuhar: vesela sem, da smo pakete pripravili v sodelovanju z Javnim zavodom Ratitovec in 
Turističnim društvom Železniki. Osnovni paket vsebuje ogled Železnikov (vodenje po fužinarsko-
kovaški poti) in ogled Muzeja Železniki s prikazom kovanja in klekljanja, 3 možne opcije pa so: 
1) Dražgoše: kosilo v brunarici + po želji ogled muzeja, prikaz oz. delavnica izdelovanja 
dražgoških kruhkov, po želji ogled filma o Dražgošah, 
2) Sorica: kosilo v Gostišču Macesen, ogled Groharjeve hiše z likovno ali/in glasbeno delavnico, 
3) Davča: kosilo v Penzionu Šoštar + ogled filma o predelavi lanu, Peter Prezelj pa pripravlja tudi 
rokodelsko razstavo, skupaj s trgovinico. 
Ceniki so naslednji (na podlagi pridobljenih podatkov s strani lokalnih akterjev): 
- Železniki + Dražgoše ali Železniki + Sorica: do 20 oseb: 35 eur/osebo, od 20 do 30 oseb: 33 
eur/osebo, nad 30 oseb: 32 eur/osebo; 
- Železniki + Davča: do 20 oseb: 30 eur/osebo, od 20 do 30 oseb: 28 eur/osebo, nad 30 oseb: 
27 eur/osebo. 
Ne glede na izbrano opcijo vsak udeležene prejme spominek – kovan žebelj (v enotni embalaži 
za celotno škofjeloško območje), ki jih bo skovalo Turistično društvo Železniki. Žeblji bodo 
namenjeni tudi prodaji. 
Paketi ostalih občin na škofjeloškem pa vsebujejo:  
- Občina Škofja Loka (»Kjer ustvarjaš svoje spomine« - s pasijonsko zgodbo): ogled starega 
mestnega jedra, ogled loškega muzeja, rokodelska delavnica, peka malega loškega kruhka, 
kosilo v eni izmed domačih gostiln, ki so vključene v projekt »Okusi loškega podeželja«, ogled 
Kapucinske knjižnice in ogled pasijonskega filma v Sokolskem domu. Spominek bi bil pasijonski 
eliksir; 
- Občina Gorenja vas – Poljane (»Ljubezen za vse življenje«): ogled Šubičeve hiše s slikarsko 
delavnico, ogled Tavčarjevega dvorca + igra – odlomek iz filma Cvetje v jeseni, kosilo v eni 
izmed domačih gostiln, pripovedovanje zgodb iz Poljanske doline s strani Milene Miklavčič, ogled 
Marmorja Hotavlje, ogled kmetije z degustacijo, ogled spominske sobe Antona Ažbeta na 
Ažbetovi domačiji v Dolenčicah, prikaz struženja lesa v Dolenčicah. Kot dodatno ponudbo bi 
ponudili ogled Rupnikove linije, spominek pa bi bil majhna čipka v obliki srčka; 
- Občina Žiri (»Stopi v čevlje za nova odkritja«): ogled podjetja Alpina, ogled Muzeja Žiri, 
rokodelska delavnica čevljarstva, kosilo v eni izmed domačih gostiln, obisk čebelarja Jožeta 
Freliha z degustacijo medenih in pekovskih izdelkov, obisk kmetije Pr´Bukovcu z degustacijo 
suhega sadja, peciva in žganja, delavnica/prikaz klekljanja, sprehod do kamnite mize in/ali 
Matjaževih kamer. Spominek bi bil vezalke. 
Krovna zgodba za celotno škofjeloško območje »Zaljubljeni v ustvarjalnost« pa naj bi povezala 
vse kulturne centre/muzeje (Muzej Železniki, Etnografski muzej v Davči, loški muzej, Rokodelski 
center domače in umetnostne obrti v Škofji Loki, kulturni center slikarjev Šubic v Poljanah, Muzej 
Žiri). Tu bi bili vključeni ogledi, interaktivne delavnice, prikazi, degustacije na kmetijah in kosilo v 
domači gostilni. Vse je možno opcijsko in tudi večdnevno. 
 
(sodelujoči v razpravi: Erika Drobnič, Andreja Križnar, Jana Kuhar, Matej Markelj, Jože Prezl, 
Tomaž Weiffenbach, Miran Šturm) 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno: 
Erika Drobnič je vprašala, na kakšen način se bodo paketi promovirali. 
Andreja Križnar: vse variante s cenami bodo predstavljene na spletni strani, določene stvari se 
bodo tudi natisnile (tudi v tujih jezikih), v navezi smo tudi že z agencijami, ki vozijo turiste po 
Sloveniji; naš cilj je, da se začnemo malo bolj tržiti tudi preko teh agencij in Slovenske turistične 
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organizacije, največ pa stavimo na spletno stran, Facebook in vse ostale akterje (društva, 
posamezniki, gostinci,…), računamo pa tudi na pomoč Ljubljane. 
Matej Markelj je vprašal, na podlagi česa so se oblikovale prodajne cene in kako so cene naših 
paketov konkurenčne s cenami paketov v občinah Gorenja vas – Poljane in Žiri. 
Jana Kuhar: cene nam je posredoval Javni zavod Ratitovec, za vodenje imamo svoj cenik, za 
kosilo je upoštevana pavšalna cena cca. 10 EUR, ceno za spominek pa nam je posredoval Tomaž 
Weiffenbach s Turističnega društva Železniki. Cene paketov za občini Gorenja vas – Poljane in 
Žiri še niso dokončno oblikovane, bodo pa primerljive s cenami paketov za občino Železniki. 
Matej Markelj je vprašal, ali bi bilo možno vključiti tudi aktivno preživljanje prostega časa. 
Jana Kuhar: navedeni paketi izhajajo iz zgodb, bodo pa na spletni strani poleg paketov navedene 
tudi ikone »predlagamo«, »priporočamo«, »dodatna ponudba«,… ki bodo vključevale tudi aktivni 
turizem. 
Jože Prezl je pohvalil zgodbe, predlagal pa je, da naj se cene paketov »spravijo« pod 30 EUR. 
Tudi Tomaž Weiffenbach je dejal, da je vesel, da je zadeva »ugledala luč sveta«. 
Miran Šturm je pohvalil zgodbe, predlagal pa je predstavitev le-teh v oddaji Na lepše. Vprašal je 
še, ali so paketi omejeni na minimalno število oseb ter koliko je cena višja zaradi vodiča, ki vodi 
v tujem jeziku? 
Jana Kuhar: Omejitve ni, razlika v ceni med vodičem, ki vodi v slovenskem ali tujem jeziku, pa je 
3 EUR. 
Tudi Erika Drobnič je pohvalila pakete in dodala, da bomo pomagali po svojih močeh ter zaželela 
uspešen začetek trženja paketov. 
 
Erika Drobnič se je Andreji Križnar, Jani Kuhar in Gregorju Habjanu zahvalila za udeležbo na seji. 
 
K točki 3 

Obravnava predloga Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju 
občine Železniki (zvočni zapis: 00:48:53 h) 
 
Erika Drobnič je povedala, da smo navedeni pravilnik že spreminjali, in sicer decembra lani, 
sedaj pa je ponovno v obravnavi. Problem, zaradi katerega smo pravilnik spremenili, še vedno 
obstaja oziroma je še večji (vmes so že odvetniki in tožbe). 
 
Erika Drobnič je dala besedo županu, ki je povedal: z vsakokratnim najemnikom lokala Art caffe 
imamo večletne težave, ves čas pa dobivamo tudi pritožbe s strani enega soseda. S strani 
odvetnice sosede smo prejeli tudi že tožbene zahtevke; odgovore nanje nam pripravi naš 
odvetnik, kar pa seveda stane. V decembru smo sicer sprejeli spremembe pravilnika, vendar smo 
ugotovili, da pravilnik ni v redu. Predvsem bi želeli, da se ura, do katere lahko gostinski obrati 
obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, skrajša iz tretje na drugo uro. Tudi varuhinji 
človekovih pravic, ki je bila lani poleti na obisku na občini, se je zdelo nerazumno, da gostinski 
obrati obratujejo tako dolgo. Tudi ona je predlagala skrajšanje ure. Z našim odvetnikom smo 
pregledali več pravilnikov drugih občin in ugotovili, da imajo gostinski obrati obratovalni čas v 
glavnem do 1.00 ure. 
V vmesnem času smo imeli tudi sestanek z manjšo skupino svetnikov; na sestanku je bilo 
predlagano, da naj sprejmemo pravilnik z določbo, ki omogoča postopno zmanjševanje 
obratovalnega časa (če se ugotovijo kršitve, obratovalni čas skrajšamo za 2 uri, če se ugotovijo 
nove kršitve, ga skrajšamo še za 2 uri). Naš odvetnik je tako določbo odsvetoval. Predlog 
pravilnika, ki ste ga prejeli, je pregledan s strani našega odvetnika in želeli bi, da se ga sprejme.  
Na podlagi veljavnega pravilnika smo Art caffe-ju obratovalni čas v letu 2016 podaljšali dvakrat 
za dva meseca (za januar in februar ter za marec in april). Odvetnica soseda nam očita, da je ta 
čas prekratek, da se v tem času niti pritožiti ne more, ker s postopki ne »pride skozi« - kršimo 
pravico do pritožbe. 
 
Valerija Štibelj je predstavila glavne spremembe pravilnika: veljavni pravilnik določa, da občina 
soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času lahko veže na krajše časovno 
obdobje, ne določa pa, ali sta to 2, 3,… meseci, predlog pravilnika pa jasno določa, da se 
soglasje izda za 3 mesece, in sicer samo enkrat, navaja pa tudi, v katerem primeru. Če se po 
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treh mesecih ugotovi, da pogoji za izdajo novega soglasja niso izpolnjeni, se gostincu soglasja ne 
izda. 
Veljavni pravilnik gostincu ne omogoča, da po določenem obdobju (po zavrnitvi izdaje soglasja) 
lahko zaprosi za novo soglasje, predlog pravilnika pa to omogoča, in sicer lahko gostinec za novo 
soglasje zaprosi po treh mesecih. 
Predlog pravilnika tudi določa, da se kot kršitve javnega reda in miru upoštevajo samo kršitve, 
ugotovljene v času, ko lokal obratuje v podaljšanem obratovalnem času, ne pa tudi kršitve, 
ugotovljene v času, ko lokal obratuje v rednem obratovalnem času.  
6. člen veljavnega pravilnika navaja razloge, zaradi katerih se podaljšani obratovalni čas zavrne, 
ni pa nedvoumno določeno, ali mora biti podan eden od obeh razlogov ali oba. 
Predlog pravilnika jasno določa, da mora biti podan eden od obeh razlogov (ali najmanj dve 
prekoračitvi dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa ali najmanj dve kršitvi javnega reda in 
miru). 
 
(sodelujoči v razpravi: Erika Drobnič, Andrej Tušek, župan, Matej Markelj, Jože Prezl, Jolanda 
Pintar, Matej Šubic, Miran Šturm, Tomaž Weiffenbach) 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno: 
- župan: gostinec nam je oporekal, da se upoštevajo tudi kršitve, ugotovljene v rednem 
obratovalnem času. Ker je v tem lokalu razmeroma malo prometa, smo dobili občutek, da nas 
gostinec »čaka«, da bomo naredili kakšno »napako«, da nas bo lahko odškodninsko tožil, zato 
delujemo zelo previdno. Smo vmes – na eni strani imamo pritožbe soseda, na drugi pa gostinca.  
Zaenkrat imamo tožbene zahtevke samo s strani soseda.  
- Jože Prezl: pravilnik lahko sprejmemo kakršenkoli, pa zmeraj nekomu ne bo všeč in nas bo 
lahko tožil. Kaj bomo dosegli, če obratovalni čas skrajšamo iz tretje na drugo uro? Ali smo za 
mnenje vprašali kakšnega gostinca? Pravilnik prilagajamo zaradi nekoga, ki povzroča težave. Ne 
more biti občina (pa tudi ostali gostinci) talec dveh, ki se ne razumeta.   
- Erika Drobnič: pravilnik je potrebno spremeniti zato, ker nekatere določbe »ne zdržijo«. Če jih 
ne spremenimo, bi nas nekdo lahko hitro iztožil. 
- Jolanda Pintar: občina je talec; najbolje naložen denar je, če tožiš občino. Smo v precepu med 
enim in drugim, zato menim, da pravilnik moramo spremeniti. Obratovalni čas moramo skrajšati 
iz tretje na drugo uro, da imamo vsaj en argument do soseda, da smo nekaj naredili tudi njemu 
v dobro. Na sestanku, ki ga je omenil že župan, je bil prisoten tudi gostinec Primož Pintar, ki ni 
videl problema v tem, če obratovalni čas skrajšamo za eno uro. 
Tudi, če pravilnik spremenimo/popravimo, ni nujno, da bo vzdržal. V pravilniku nikoli ne moreš 
predvideti vseh variant, zato se še zmeraj lahko kaj zaplete. 
- Matej Markelj: člane odbore pozivam, da podprejo spremembe pravilnika; pravilnik se 
spreminja zato, da bo pravno manj sporen oziroma nesporen. Če se bo kasneje izkazalo, da 
skrajšanje obratovalnega časa za eno uro ni bilo v redu, imajo gostinci možnost, da podajo 
pobudo za spremembo pravilnika. 
- Erika Drobnič: bilo bi »neumno«, da bi zaradi stvari, ki jih lahko predvidimo in preprečimo, pa 
jih nočemo spremeniti, nekomu nekaj plačevali, zato pravilnik moramo spremeniti. 
- Matej Šubic: prepričan sem, da s tem, če podaljšani obratovalni čas skrajšamo iz tretje na 
drugo uro, noben gostinec v občini ne bo imel težav – da ne bomo dobili pritožb s strani drugih 
gostincev. Če pa jih bomo, bomo pravilnik ponovno obravnavali. Močan argument je tudi to, da 
je to spremembo priporočila tudi varuhinja človekovih pravic. 
- Miran Šturm: če je zadeva taka, kot jo je obrazložil župan, je pravilnik smiselno spremeniti, 
zato bom spremembe pravilnika potrdil.  
- Tomaž Weiffenbach: tudi jaz bom potrdil spremembe pravilnika.  
 
Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel (za 5, proti 1) 28. sklep (predlog sklepa 
občinskemu svetu: 
Sprejme se Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Železniki, 
v predloženi vsebini. 
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Erika Drobnič se je vsem zahvalila za udeležbo in zaključila sejo ob 20.45 uri. 
 
 
 

  Predsednica odbora 
Zapisala:        za gospodarske dejavnosti: 
Valerija ŠTIBELJ       Erika Drobnič, l.r. 
 
 
Št.: 011-5/2016-003 


