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Z A P I S N I K  
 

12. redne seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v sredo, 4. 5. 2016, 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 /od 19.47 dalje/ 
NSi:  Roman MEGUŠAR 
PREMIK: Matej MARKELJ  
 
Ostali prisotni: 
Župan:     Anton LUZNAR 
Dir.obč.uprave:    Jolanda PINTAR  
Višja svetovalka za proračun,  
finance in gospodarstvo:   Cirila TUŠEK 
Višji svetovalec za investicije:  Peter KOŠIR /do 21.26/ 
Višja svetovalka za kom. dejavnost: Saša LAZAR /do 21.26/ 
Višja referentka za gospodarstvo: Valerija ŠTIBELJ /do 21.42/  
Višji referent za komunalo:  Darko GORTNAR  
Strokovni sodelavec za urbanizem: Marko DEMŠAR /do 20.36/ 
Igea, d.o.o., Lj., projektni vodja: mag. Tomaž ČERNE  /do 20.36/ 
Igea, d.o.o., Lj., geoinformacijski  
tehnolog:    Urban JENSTERLE /do 20.36/ 
Igea, d.o.o., Lj., svetovalec:  Peter TOMAŽIČ /do 20.36/ 
 
Novinarka:  Radio Sora in Ratitovška obzorja-Nataša 

HABJAN, Gorenjski glas-Danica Zavrl 
Žlebir /do 22.10/ 

Odsotni: 
Svetovalka za družbene dejavnosti: Martina LOGAR - opravičila 
Načelnik UE Šk. Loka:       mag. Bojan MIKLAVČIČ  
Novinarji: Delo, RTV Slovenija, Dnevnik 
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/obcinskadokumentacijaseja/2552 oziroma pod »organi 
občin, občinski svet, seje občinskega sveta, 12. redna seja občinskega sveta občine 
Železniki«) 
 
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 16 svetnikov od 17. 
 
Župan je prebral predlagani dnevni red seje.  
Razprave ni bilo. 
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173. sklep (prisotnost: 16 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 14, proti 0) dnevni red 12. 
redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne  4.5.2016, z desetimi 
točkami dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta občine Železniki z  
    dne 17.3.2016 
2. Druga obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in  
    dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem planu Občine Železniki 
3. Prva obravnava predloga Odloka o programu opremljanja in merilih za  
    odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki 
4. Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine   
    Železniki za leto 2015 
5. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja: 
    - Poročilo o delu koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju  
      ravnanja z odpadki (zbiranje odpadkov) v občini Železniki v letu 2015  
    - DIIP Komunalna infrastruktura Železniki in čistilna naprava pri PŠ  
      Dražgoše 
6. Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti: 
    - Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa  
      gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost  
      na območju Občine Železniki 
7. Poročilo odbora za družbene dejavnosti: 
    - Poročilo o poteku službe za pomoč na domu za leto 2015 in predlog za   
      soglasje k uskladitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2016 
    - Poročilo o realizaciji letnega programa Ratitovških obzorij za leto 2015  
      in predlog urednice za spremembe vira financiranja honorarja za    
      avtorje  
    - Poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2015 in program dela    
      s finančnim načrtom za leto 2016 in predlogom novih cen za   
      uporabnike 
    - Sklep o pobratenju med Občino Železniki in Lepoglavo 
8. Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih   
    manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
9. Župan sporoča 
10. Vprašanja in pobude 
 
 
K točki 1 (zvočni zapis: 00:05:04 h) 
Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 
17.3.2016 
 
Razprave ni bilo. 
 
174. sklep (prisotnost: 16): 

Občinski svet občine Železniki je potrdil (za 14, proti 0) zapisnik 11. redne 
seje občinskega sveta občine Železniki z dne 17.3.2016, brez pripomb. 
 
Župan je povedal, da so svetniki z gradivom prejeli tudi realizacijo sklepov s 
prejšnje seje. 
 
 
K točki 2 (00:06:37) 
Druga obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem planu Občine Železniki 
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Obrazložitev so podali predstavniki podjetja Igea, d.o.o. Ljubljana, projektni vodja 
mag. Tomaž Černe in geoinformacijski tehnolog Urban Jensterle ter Marko Demšar, 
strokovni sodelavec za urbanizem na občini. Predlog odloka za drugo obravnavo je 
obravnaval odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja na 8. seji dne 
21.4.2016.  
 
(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Roman Megušar, Julijana Prevc, Tomaž 
Demšar, odgovore sta podala Marko Demšar in Tomaž Černe) 
 
175. sklep (prisotnost: 17): 
Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) v drugi obravnavi 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu občine Železniki. Odlok se objavi v Uradnem listu RS po pridobitvi 
mnenj MOP – Direktorata za vode in MZ- Direktorata za javno zdravje. 
 
 
K točki 3 (00:50:41) 
Prva obravnava predloga Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki 
 
Tudi obrazložitev glede komunalnega prispevka so podali predstavniki podjetja 
Igea, d.o.o. Ljubljana, projektni vodja mag. Tomaž Černe in svetovalec, Peter 
Tomažič ter Marko Demšar, strokovni sodelavec za urbanizem na občini. Predlog 
odloka je že obravnaval odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja na 8. seji 
dne 21.4.2016. Pripomb ni bilo.  
 
(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Jože Prezl, Tomaž Demšar, Matej Markelj-
replika, Leopold Nastran, Branka Krek Petrina, Mirko Berce-replika, odgovore so 
podal Marko Demšar, Peter Tomažič, Tomaž Černe, Cirila Tušek, župan) 
 
176. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) Odlok o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini 
Železniki v prvi obravnavi. Posredovane pripombe naj pripravljavec, 
skladno z možnostmi, vključi v predlog za drugo obravnavo. 
 
 
K točki 4 (01:32:40) 
Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine 
Železniki za leto 2015 
 
Obrazložitev zaključnega računa proračuna občine Železniki za leto 2015 je podala 
višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila Tušek. 
 
(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Branka Krek Petrina, Tomaž Demšar, Miran 
Šturm, odgovore sta podali Cirila Tušek in Valerija Štibelj) 
 
177. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) Zaključni račun 
proračuna občine Železniki za leto 2015. 
 
 
K točki 5 (01:55:20) 
Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja: 
- Poročilo o delu koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju 
ravnanja z odpadki (zbiranje odpadkov) v občini Železniki v letu 2015  
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- DIIP Komunalna infrastruktura Železniki in čistilna naprava pri PŠ 
Dražgoše 
 
Odbor se je sestal na 8. seji dne 21. 4. 2016. Poročilo je podal predsednik odbora 
Jernej Bešter.  
 
Poročilo o delu koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju ravnanja z 
odpadki (zbiranje odpadkov) v občini Železniki v letu 2015  
Razprave ni bilo. 
 
178. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da se potrdi  
Poročilo o delu koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju ravnanja 
z odpadki v letu 2015 na območju občine Železniki. 
 
DIIP Komunalna infrastruktura Železniki in čistilna naprava pri PŠ Dražgoše 
(k razpravi sta se prijavila in razpravljala: Tomaž Demšar, Leopold Nastran, Branka 
Krek Petrina-replika, odgovarjali so Peter Košir, Saša Lazar, Cirila Tušek) 
 
Jernej Bešter je v nadaljevanju povedal, da so bili člani odbora seznanjeni z 
dopisom VGP, d.d. Kranj, ki ima koncesijo za urejanje voda. Izpostavili so premalo 
sredstev za vzdrževanje vodotokov.  
Jernej Bešter je izpostavil tudi zapisnik zbora krajanov Dražgoš z zahtevo in pobudo 
krajanov Dražgoš za župana in občinski svet, in sicer v 5 točkah. Danes so poslali 
dodatna pojasnila, ker očitno z razpravo na seji odbora niso bili zadovoljni. Menim, 
da izraz zahteva ni primeren, tak dopis bi lahko poslala vsaka krajevna skupnost. 
Že na odboru je bilo navedeno, da je pri investicijah potrebno upoštevati 
enakomerni razvoj po celotnem območju občine Železniki. 
Razprave ni bilo. 
 
 
K točki 6 (02:23:00) 
Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti: 
- Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na 
območju Občine Železniki 
 
Odbor se je sestal na 8. seji dne 20. 4. 2016. Poročilo je podala predsednica Erika 
Drobnič.  
 
(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Jože Prezl) 
 
179. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 11, proti 3) Pravilnik o merilih 
za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki. 
 
 
K točki 7 (02:38:22) 
Poročilo odbora za družbene dejavnosti: 
- Poročilo o poteku službe za pomoč na domu za leto 2015 in predlog za  
soglasje k uskladitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2016 
- Poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2015 in program dela s 
finančnim načrtom za leto 2016 in predlogom novih cen za uporabnike 
- Sklep o pobratenju med Občino Železniki in Lepoglavo 
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Odbor se je sestal na 9. seji dne 18. 4. 2016. Poročilo je podal predsednik Leopold 
Nastran. 
 
Poročilo o poteku službe za pomoč na domu za leto 2015 in predlog za  soglasje k 
uskladitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2016 
(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Tomaž Demšar, odgovarjala sta Leopold 
Nastran in župan) 
 
180. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 14, proti 1) Poročilo Centra za 
socialno delo Škofja Loka in Centra slepih, slabovidnih in starejših o poteku 
službe za pomoč na domu za leto 2015. 
Občina Železniki daje soglasje k uskladitvi cene storitve pomoči na domu, 
ki jo je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev predlagal izvajalec Center slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka. Stroški vodenja od 1. 4. 2016 znašajo 257,47 evrov 
mesečno, stroški za neposredno socialno oskrbo pa glede na obseg 
opravljenega dela povprečno 2.181,46 evrov mesečno. 
Ekonomska cena storitve pomoč na domu za leto 2016 znaša 22,17 evrov, 
cena za uporabnika pa 5,00 evrov na uro. 
 
Poročilo o realizaciji letnega programa Ratitovških obzorij za leto 2015 in predlog 
urednice za spremembe vira financiranja honorarja za avtorje je bilo zaradi 
odsotnosti urednice prestavljeno na naslednjo sejo odbora. 
 
Poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2015  
(k razpravi se je prijavil in razpravljal: Roman Megušar, Matej Markelj-replika) 
 
181. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) Letno poročilo 
Javnega zavoda Ratitovec za leto 2015. 
 
Program dela s finančnim načrtom za leto 2016 in predlogom novih cen za 
uporabnike 
Razprave ni bilo. 
182. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0) Finančni načrt 
Javnega zavoda Ratitovec za leto 2016 in Letni program dela Javnega 
zavoda Ratitovec za leto 2016. 
 
183. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0) nov cenik storitev 
Javnega zavoda Ratitovec (cenik športne dvorane, plavalnega bazena, 
savne, tenisa, odbojke) v predloženi vsebini in velja od potrditve na 
občinskem svetu dalje. 
 
Sklep o pobratenju med Občino Železniki in Lepoglavo 
Obrazložitev sta podala Leopold Nastran in Matej Šubic, razprave ni bilo. 
 
184. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 17, proti 0):  
Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO)   in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 
88/2015) Občina Železniki sprejema Sklep o podpisu Listine o pobratenju 
med Občino Železniki in Gradom Lepoglava. 
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SKLEP O POBRATENJU MED OBČINO ŽELEZNIKI IN GRADOM LEPOGLAVA 

 
Občinski svet Občine Železniki zaradi nadaljnjega sodelovanja in 
poglabljanja dobrih odnosov za dobrobit splošnega napredka ljudi med 
občinama soglaša s podpisom Listine o pobratenju med Občino Železniki 
(Republika Slovenija) in Gradom Lepoglava (Republika Hrvaška). 
Za podpis Sporazuma o sodelovanju med Občino Železniki in Gradom 
Lepoglava in Listine o pobratenju Občinski svet Železniki pooblašča župana 
Občine Železniki mag. Antona Luznarja. 
 
 
K točki 8 (03:04:20) 
Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih  
manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
 
Obrazložitev je podal pobudnik točke dnevnega reda svetnik Roman Megušar. 
 
(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Tomaž Demšar, Jože Prezl, Tomaž 
Weiffenbach) 
 
185. sklep (prisotnost: 17): 

Občinski svet občine Železniki je sprejel (za 16, proti 0), da podpira 
predlog novele Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki prostovoljna 
gasilska društva, društva, ki ne presegajo 10.000 € letnega dohodka in 
kmetije pri opravljanju dopolnilne dejavnosti do 15.000 € letnega dohodka, 
izključuje iz kroga zavezancev za izvajanje postopka potrjevanja računov, 
obenem pa ukinja sankcioniranje državljanov za nezadržanje računa. 
 
 
K točki 9 (03:11:09) 
Župan sporoča 
 
Župan je na kratko predstavil občinske projekte.  
Za PGD Rudno je bilo izvedeno javno naročilo za novo gasilsko vozilo za prevoz 
moštva in podpisana pogodba z dobaviteljem. Izpeljani so bili tudi postopki za 
nabavo rabljene gasilske cisterne za PGD Zali Log, ki je bila izdobavljena 
16.4.2016. Z današnjo spremembo OPN bo PGD Selca lahko pridobil gradbeno 
dovoljenje za nov gasilski dom.  
Z asfaltiranje občinskih cest je izbrani izvajalec GGD, d.d. in po 9.5. začnejo z deli. 
Izveden je bil razpis za rekonstrukcijo LC Zgaga-Štulc-Jurež z 10 ponudniki in 
zaradi pritožbe enega bo razpis Za ureditev pločnika, meteornega kanala, javne 
razsvetljave in dveh uvozov na Studenem smo prejeli 8 ponudb in najugodnejše je 
bilo podjetje Eurograd. V postopku sta javni naročili za sanacijo plazu za Domelom 
in za gradnjo novega mostu v Smolevo. Za nadaljevanje izvedbe igrišča v Dolenji 
vasi smo prejeli 8 ponudb, poteka analiza ponudb. Za razsvetljavo na nogometnem 
igrišču v Železnikih smo prejeli odločbo Fundacije za šport za sofinanciranje v višini 
18.422 EUR.  
Na naš razpis za podelitev koncesije za patronažo smo prejeli dve ponudbi, 
ustrezna je bila samo ena, pridobili smo ustrezna soglasja in komisija za izbiro 
koncesionarja je sprejela sklep, da naj se v upravnem postopku podeli koncesija 
Katji Dolenc iz Stirpnika, in sicer za dobo 5 let s 1.7.2016. 
Glede pediatrije potekajo šolski pregledi v Železnikih, predšolski pa v Škofji Loki in 
jutri imamo spet sestanek s predstavniki OZG. 
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Podžupan je povedal, da se glede patronaže zahvaljuje strokovni komisiji za 
opravljeno delo; sestali so se šestkrat. Verjetno nas kmalu časa izvedba novega 
razpisa, saj tudi druga patronažna sestra odhaja v pokoj. 8.4.2016 je del komisije 
za mednarodno sodelovanje skupaj z županom vrnil obisk v Lepoglavi. Del komisije 
za pripravo strategije občine do Toplarne Železniki, na povabilo direktorja Toplarne, 
ki je začel svoj drugi mandat, je bil na ogledu Toplarne, kjer je direktor predstavil 
Toplarno, prednosti daljinskega ogrevanja in potencialne za razvoj. Na tem 
področju nas še čaka delo, predvsem, da v javnosti predstavimo Toplarno kot 
dobrobit v našem kraju, ki bi si ga veljalo bolj posluževati. 
 
(k razpravi so se prijavili in razpravljali: Roman Megušar, Branka Krek Petrina, 
odgovarjala sta župan in podžupan) 
 
 
K točki 10 (02:43:13 h) 
Vprašanja in pobude 
 
Prijavljeni za vprašanja in pobude: Tomaž Demšar, Roman Megušar, Branka Krek 
Petrina, Tomaž Weiffenbach, Jože Prezl, Erika Drobnič. 
 
Tomaž Demšar: Najprej bi pregledal stara vprašanja. Glede zidu v Selcih je bil 
sestanek sveta KS Selca – kaj so se odločili? 
Župan: Tema oporni zid v Selcih na Klincu je bila obravnavana na petih sejah sveta 
KS Selca in enkrat s krajani – sosedi na terenu. 
Na seji KS Selca, ki je bila 19.3.2015, je vlogo za sofinanciranje opornega zidu 
predstavil Dušan Habjan.  
KS Selca je sprejela sklep 3/3: »Gospod Dušan Habjan naj pripravi izračune še za 
drugo varianto zidu, z manjšimi merami zidu in stroški. Pove naj tudi, koliko bi bil 
pripravljen kriti sam.« 
Na seji KS Selca, ki je bila 18.6.2015, se je ob pregledu zapisnika obravnavalo 3 
variante sofinanciranja opornega zidu, ki jih je pripravil Dušan Habjan. 
KS Selca je sprejela naslednji sklep 1/4: »Predlog se bo bolj natančno pregledal, KS 
bo jeseni oblikovala mnenje.« 
Sestanek na samem kraju. Sestanek so želeli imeti krajani tega območja. Na 
sestanek smo bili vabljeni tudi župan, predsednik KS Selca Sandi Dolenc, 
predsednica VO Selca Branka Krek Petrina. Predsednica VO Selca se je opravičila in 
je ni bilo na sestanku. Na sestanku smo se s prisotnimi krajani dogovorili, da se zid 
postavi in da ga sofinancira Občina. KS Selca ga iz sredstev za vzdrževanje cest ne 
more sofinancirati. 
Na seji KS Selca, ki je bila 14. 10. 2015, je bila pod točko Razno, druga alineja: 
Sofinanciranje opornega zidu na parceli Dušana Habjana. Na tej seji je bil prisoten 
podžupan Matej Šubic, jaz sem se opravičil, ker je bil najavljen obisk POP TV v 
Smolevi zaradi nevarnosti kupov hlodovine za poplave v Grapi.  
Glede opornega zidu so zapisali: »Že na prejšnji seji smo obravnavali zahtevo po 
sofinanciranju opornega zidu na Klincu, na parceli v lasti Dušana Habjana. Gospod 
je v tem času začel graditi novo hišo. Ker je zaradi dovoza težkih tovornjakov prišlo 
do poškodbe asfalta, so sosedje zahtevali sestanek z županom in predsednikom KS. 
G.Habjan mora sanirati poškodbe in to je predpogoj za sofinanciranje opornega 
zidu; tak je dogovor z županom. Glede gradnje pa občina rabi mnenje KS«. 
Sprejet je bil sklep 10/5: »Župan naj nam zadevo bolje predstavi. Dokončni sklep 
lahko sprejmemo na korespondenčni seji.« 
Glede na ta sklep je bila potem sklicana izredna seja. Na to sejo sva bila vabljena 
jaz in Darko Gortnar, ki je strokovno obrazložil gradnjo tega opornega zidu za 
cesto. 
Sklep izredne seje je bil, da je zid potreben. Sklep je bil sprejet soglasno, ni bilo 
preglasovano, kot ste navedla Branka Krek Petrina na prejšnji seji.  
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Glede na negativna stališča dveh svetnikov občinskega sveta do sofinanciranja 
opornega zidu na Klincu, sem izrazil željo, da se KS Selca oziroma VO Selca 
ponovno opredelita do sofinanciranja tega zidu. Tako se je ta tema ponovno 
obravnavala na seji KS Selca, ki je bila 30. 3. 2016. 
Sprejet je bil naslednji sklep 3/8: »KS ostaja pri sklepu iz 1. izredne seje z 
dodatkom, da je znesek sofinanciranja 4.800 € neto znesek oziroma znesek brez 
davka.« 
Po tej seji KS Selca je predsednik KS poslal e-mail Dušanu Habjanu in meni v 
vednost, da je svet KS Selca še enkrat potrdil sklep o pozitivnem stališču do 
sofinanciranja opornega zidu. Hkrati so bili člani sveta mnenja, da lahko višina 
sofinanciranja znaša 6.000 € z DDV. Toliko z moje strani. 
Darko Gortnar pa je podal pisno strokovno razlago na vprašanje s prejšnje seje.  
 
Tomaž Demšar: Upam, da bo bomo to prakso do konca mandata vsaj še štirikrat 
videli, da damo prednost vikendašem. Pričakujem, da bomo v naslednjih dveh letih 
vsakič imeli vsaj dve taki škarfi narejeni.  
Glede županovizije pričakujem, da jo bomo videli za to mandatno obdobje vsaj do 
konca leta.  
Glede ceste v Alples bi se zapornica morala odstraniti, če je javna pot. Večina 
podjetij želi, da je zapornica, nekaj pa nas je takih, ki nam je vseeno. Mi smo 
naredili ograjo in videonadzor za skoraj 40.000,00 EUR. Za križišče je navedeno, da 
bo cena 450.000,00 EUR, kar se mi zdi zelo veliko za tako majhno križišče, večkrat 
je bilo omenjeno 250.000,00 EUR.  
Dal sem pobudo za enkrat leto srečanje s podjetniki, pa ni odgovora. Ali je bila 
pobuda sprejeta? Zdaj je imela Obrtna zbornica v Škofji Loki slovesnost in videl si, 
kdo je z naše občine dobil priznanje za dolgoletno sodelovanje, pa od njega ni nič v 
naši dolini. 
Župan: Če bomo drugo leto gradili križišče, se bomo morali pogovarjati z vsemi 
podjetniki na tem območju. 
 
Tomaž Demšar: Imeli ste sestanek glede gozdnih cest in vlak pod Ratitovcem. Kaj 
je bilo dogovorjeno? 
Glede stroška čiščenja in odlaganja blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav smo dobili odgovor, da tega podatka še nimamo. Ljudem to že 
zaračunavamo, ne vemo pa koliko nas bo to stalo. Ali se ta podatek res ne da 
dobiti?  
Zdaj overjamo izjave lastnikov zemljišč kategoriziranih javnih poti, kar bi že 
zdavnaj moralo biti urejeno. Za javno pot na Rudnu je eden od lastnikov v Kanadi, 
in pride v Slovenijo enkrat na 10 let, zato od njega ne bo možno dobiti te izjave. 
Ko se bo delala javna razsvetljava na nogometnem igrišču v Železnikih, ali se bo 
zraven lahko naredila tudi pešpot na lokaciji med Tehtnico in bivšim Dom opremo? 
 
Roman Megušar: Koliko športnih objektov, igrišč je v lasti občine, kdo jih upravlja, 
pod kakšnimi pogoji, za kakšno ceno je možnost uporabe tudi koga drugega, ali 
imajo ti športni objekti, ki so v lasti občine, za kakšna društva, klube, kakšne 
dodatne bonitete ali ugodnosti.    
Spletna stran občine se na dveh od treh brskalnikih res slabo odziva. To sem 
testiral na treh različnih lokacijah, v službi, doma in pri prijatelju. Zadeva na 
Chromu odlično deluje, najslabše pa se odziva na brskalniku Mozilla Firefox. Ko 
prideš na spletno stran, deluje vse v redu, ko npr. po 5 minutaš spet klikneš zgoraj 
na enega od zavihkov, se ti odpre spodnji nivo, vendar ga ne moreš klikniti, ker ti 
enostavno izgine. Ko se je spletna stran postavila, ni bilo nikjer navedeno opozorilo, 
kateri brskalnik naj se uporablja za boljše delovanje.  
 
Branka Krek Petrina: Oglašam se z vprašanjem in pobudo, v svojem lastnem imenu 
in več ljudi iz občine, predvsem podpornikov naše opcije. 26. aprila je bila proslava 
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v Kulturnem domu v Železnikih, jaz nisem bila, jasno, da na take proslave ne 
hodim. Naslednji dan me je več ogorčenih ljudi poklicalo in sprašujem, kdo je 
organiziral to proslavo in po navedbah ljudi, ki so bili na proslavi, so bili s 
totalitarnimi simboli zlorabljeni šolski otroci, za katere, po navedbah naše 
finančnice, za šolstvo dajemo 1.900 tisoč na leto. Tudi jaz prispevam, to je javno 
šolstvo in se s tem globoko ne strinjam in sem ogorčena. Smilijo se mi ljudje, ki 
morajo po službeni dolžnosti tam sedeti in ploskati.  
Moja pobuda je, da se v bodoče proslave, ki globoko delijo ljudi na tem področju, 
ne izvedejo. Stvari se bodo zelo kmalu uredile. 70 letna laž in se 25 letna, se bo 
morala enkrat končati. Dokler resnica končno ne pride v slovenski prostor, pa 
dajem pobudo, da se take proslave, ki delijo, ne izvajajo v tem prostoru. 
 
Leopold Nastran, replika: Zelo splošno je bilo rečeno, da so bili zlorabljeni določeni 
simboli. Proslava je bila posvečena 27. aprilu, eden od otrok je imel zvezdo, vendar 
ne rdečo, čeprav bi bila lahko tudi zvezda rdeča, saj ima Heineken tudi rdečo 
zvezdo, američani imajo še vedno zvezde, en otrok je imel zvezdo nevtralne barve, 
ne vem, če ta zadeva tako zelo motila. Jaz sem bil na proslavi, vi pa ste poslušali 
druge, vsak govori tisto, kar mu ustreza. 
 
Tomaž Weiffenbach: Imam povabilo, letos je posebno leto za čipko oziroma za 
klekljanje, saj je v Sloveniji 17. Svetovni klekljarski kongres klekljane in šivane 
čipke. Glavni program se dogaja v Ljubljani v drugi polovici meseca junija, del 
programa pa bo tudi v občini Železniki in nekaterih drugih krajih. 31. maja  bo z 
začetkom ob 19.00 uri, v sklopu prireditev Teden podeželja na Loškem,  24 ur 
klekljanja in domačih obrti v Kulturnem domu v Železnikih. V mesecu juliju bodo 
tudi 54. Čipkarski dnevi v Železnikih.  
 
Jože Prezl: Pobuda - v sklopu gradnje križišča naj se uredi tudi pločnik mimo 
Petrola in Tuša. Velikokrat vidim, da pod Sušo ljudje perejo avtomobile, zato naj se 
postavi tabla, da je to prepovedano.  
Romanu bi rad odgovoril glede najema športnih igrišč – na Zalem Logu vem, da se 
je včasih plačal majhen pavšal, saj so igrišče v glavnem sami naredili. V Dolenji 
vasi pa mislim, da bi moralo biti zastonj, saj igrišča v glavnem financira občina. 
 
Erika Drobnič: Imam vprašanje glede javne razsvetljave v davškem delu Zalega 
Loga. Dve, tri leta nazaj je že bila razsvetljava, luči so bile na stebrih za elektriko, 
zdaj so te luči še, so pa izklopljene. Predlagam, če je možno, da bi se začasno to 
stanje nazaj vzpostavilo, da bi te luči svetile, dokler se ne postavijo kandelabri. 
Pozimi otroci tam stojijo v temi, kar je kar nevarno. 
Glede skal sem tudi že enkrat opozorila - za prvim ovinkom od davškega mostu 
proti Davči levo je že visoko mreža, ampak tam čez včasih padajo na cesto zelo 
velike skale, kot da je mreža prenizko. Skala je že padla na avto in razbila steklo, 
lahko tudi na pešca, naj se ukrepa.  
 
 
Župan se je zahvalil prisotnim za udeležbo na seji in sodelovanje ter sejo zaključil 
ob 22.53 uri. 
 
 
Zapisala:      
Jolanda PINTAR               Predsedujoči: 
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