
 
OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki 

telefon: 04/500-00-00, faks: 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

 

PREGLED SKLEPOV SPREJETIH NA 23. REDNI SEJI  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (22. 2. 2018)  

 

 

/vsebina sklepov je razvidna iz zapisnika 23. redne seje/ 

 

321. sklep – realizirano 

(dnevni red 23. redne seje občinskega sveta z osmimi točkami) 

 

322. sklep – realizirano  

(potrjen zapisnik 22. redne seje z dne 21.12.2017) 

 

323. sklep – realizirano 

(Poročilo načelnika Upravne enote Škofja Loka o poslovanju Krajevnega urada 

Železniki v letu 2017)  

Sklep, da se je občinski svet seznanil s poročilom, je bil poslan UE Škofja Loka. 

 

324.sklep – realizirano 

(Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 

Železniki v letu 2017) 

Sklep, da je občinski svet potrdil poročilo, je bil poslan MIR občin Bled, Bohinj in 

Železniki. 

 

325. sklep – realizirano 

(Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva obravnava) 

Sklep, da občinski svet ni imel pripomb na predlog odloka, je bil poslan Inštitutu za 

lokalno samoupravo in javna naročila Maribor in Gorenjskim lekarnam. Čakamo na 

predlog za drugo obravnavo. 

 

326. sklep – realizirano 

(Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva 

obravnava) 

Sklep, da občinski svet ni imel pripomb na predlog odloka, je bil poslan Inštitutu za 

lokalno samoupravo in javna naročila Maribor in Gorenjskim lekarnam. Čakamo na 

predlog za drugo obravnavo. 

 

327. sklep – realizirano 

(Pravilnik o sofinanciranju  mladinskih dejavnosti v občini Železniki) 

Pravilnik je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 14/2018 z dne 2.3.2018 ter na spletnih 

straneh http://www.zelezniki.si/act/19682. 

 

328. sklep – realizirano 
(Letni program mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2018) 

Sprejeti Letni program za šport je bil posredovan JZR za njihovo nadaljnjo uporabo. 

 

329. sklep – realizirano 

(Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni 

zavod Ratitovec« - soglasje) 

Soglasje k sistemizaciji je bil posredovan JZR za njihovo nadaljnjo uporabo. 

 

330. sklep – realizirano 
(prodaja zemljišča na Racovniku, parc. št. 670/2, k.o. 2071-Železniki) 

Sklep je bil poslan kupcu Alclyp-er, d.o.o. Železniki, prodaja zemljišča je bila 

realizirana. 

 

Železniki, dne 11. 4. 2018      

Št.: 015-2/2018-005            Jolanda Pintar, dir.obč.uprave  

http://www.zelezniki.si/act/19682

