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OBRAZLOŽITEV K DNEVNEMU REDU  
24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (19. 4. 2018) 

 
 
 
K točki 1 
Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 
22.2.2018  
 
Pregled in potrditev zapisnika ter pregled realizacije sklepov, bo podal župan. 
Zvočni zapis 23. seje je dostopen na spletni strani občine Železniki 
http://www.zelezniki.si/objava/125780. 
V prilogi je zapisnik 23. redne seje, pregled realizacije sklepov s 23. redne seje. 
 
 
K točki 2 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Železniki v 
letu  2017 
 
Poročilo bo podal komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko. 
V prilogi je Poročilo o varnosti na območju občine Železniki v letu 2017. 
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom. 
 
 
K točki 3 
Predstavitev evropskega projekta CITIZENS4EUROPE: Evropske migracije 
 
Poročilo bo podala vodja projekta CITIZENS4EUROPE: Evropske migracije Andreja 
Ravnihar Megušar. 
 
 
K točki 4 
Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
   - imenovanje članov v Svet Javnega zavoda Ratitovec 
   - imenovanje člana Nadzornega sveta Toplarne, d.o.o. Železniki 
 
Obrazložitev bo podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Mirko Berce. Komisija je imela 17. sejo dne 27.3.2018 in sprejela 
predlog sklepa o imenovanju članov v Svet JZR in člana Nadzornega sveta Toplarne, 
d.o.o. Železniki. 
V prilogi je zapisnik seje KMVVI. 
Predlaga se sprejem sklepov. 
 
 
K točki 5 
Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu 
občine Železniki za leto 2018, po skrajšanem postopku (prvi rebalans) 
 
Obrazložitev bo podala višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila 
Tušek.  
V prilogi je predlog odloka, obrazložitev sprememb, načrt razvojnih programov, 
tabelarni pregled odhodkov in prihodkov, funkcionalna klasifikacija, čistopis načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem, dopolnjen kadrovski načrt in finančni načrti 
krajevnih skupnosti. 
Predlaga se sprejem odloka po skrajšanem postopku (79. in 89. člen poslovnika). 
 
 
 

http://www.zelezniki.si/objava/125780
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K točki 6 
Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine 
Železniki za leto 2017 
 
Obrazložitev zaključnega računa proračuna občine Železniki za leto 2017 bo podala 
višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila Tušek. 
V prilogi je Zaključni račun proračuna občine Železniki za leto 2017 s prilogami. 
Predlaga se sprejem Zaključnega računa proračuna občine Železniki za leto 2017. 
 
 
K točki 7 
Prva obravnava predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v občini 
Železniki 
 
Obrazložitev bo podala predsednica odbora za gospodarske dejavnosti Erika 
Drobnič. Predlog odloka je že obravnaval odbor in podal pripombe. 
V prilogi je predlog odloka z obrazložitvijo. 
Predlaga se, da se opravi prva obravnava predloga odloka, posredovane pripombe 
pa naj se v čim večji meri upoštevajo pri pripravi predloga odlokov za drugo 
obravnavo. Skladno z novim zakonom o spodbujanju razvoja turizma moramo 
občine akte uskladiti do 15.6.2018. 
 
 
K točki 8 
Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti 
 
Odbor se je sestal na 16. redni seji dne 3.4.2018.  Poročilo bo podala predsednica 
Erika Drobnič. 
V prilogi je zapisnik 16. seje odbora. 
 
 
K točki 9 
Obravnava predloga in sprejem sklepa o prodaji delnic Gorenjske banke, 
d.d. Kranj 
 
Obrazložitev bo podala višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila 
Tušek. 
V prilogi je posamični program prodaje finančnega premoženja 171 delnic 
Gorenjske banke, d.d. Kranj, prihodek je zajet v rebalansu 2018. 
Predlaga se sprejem sklepa o prodaji delnic. 
 
 
K točki 10 
Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja: 
- Poročilo o delu koncesionarja Saubermacher Slovenija, d.o.o. na področju 
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v občini Železniki v letu 2017 
- Potrditev Elaborata koncesionarja Saubermacher Slovenija, d.o.o. o 
oblikovanju cen storitev OGJS  obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov 
v občini Železniki v l. 2018 
- Poročilo o delu koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju 
ravnanja z odpadki (zbiranje odpadkov) v občini Železniki v letu 2017 
- Potrditev Elaborata koncesionarja Loška komunala, d.d. o oblikovanju cen 
storitev OGJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini 
Železniki v letu 2018 
 - Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2017 
 - Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne OGJS oskrbe s 
pitno vodo za l. 2018 in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode za l.2018 za območje občine Železniki 
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Odbor se je sestal na 17. seji dne 5.4.2018. Poročilo bo podal predsednik Jernej 
Bešter. 
V prilogi je zapisnik 17. seje odbora in ustrezna gradiva poročil in elaboratov. 
Predlaga se sprejem predlogov sklepov. 
 
 
K točki 11 
Poročilo odbora za družbene dejavnosti: 
- Poročilo o poteku službe za pomoč na domu za leto 2017 in predlog za 
soglasje k  uskladitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2018 
 - Zagotovitev dodatnih oddelkov vrtca 
- Poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2017  
 
Odbor se je sestal na 18. seji dne 4.4.2018. Poročilo bo podal predsednik Leopold 
Nastran. 
V prilogi je zapisnik 18. seje odbora in ustrezno gradivo. 
Predlaga se sprejem predlogov sklepov. 
 
 
K točki 12 
Župan sporoča 
 
Župan in podžupan bosta na seji ustno podala informacije o aktualnih tekočih 
zadevah. 
 
 
K točki 13 
Vprašanja in pobude  
 
V prilogi je pregled vprašanj in pobud s 23. redne seje občinskega sveta z odgovori.  
 
 
 
 
 
 
Železniki, 11. 4. 2018           Pripravila:   
Št.:         015-2/2018-006                   Jolanda PINTAR, dir.obč.uprave       
 
 
 
 


