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OBRAZLOŽITEV K DNEVNEMU REDU  
8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (7.11.2019) 

 
 
 
K točki 1 
Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 
26.9.2019  
 
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje ter pregled realizacije sklepov, bo podal 
predsedujoči na seji - župan. 
Zvočni zapis 7. seje z dne 26.9.2019 je dostopen na spletni strani občine Železniki  
https://www.zelezniki.si/objava/215424. 
V prilogi je zapisnik 7. redne seje in pregled realizacije sklepov s 7. redne seje. 
 
 
K točki 2  
Prva obravnava predloga Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2020 
in predloga Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2021 
 
Na današnji seji bo prva obravnava predloga dvoletnega proračuna občine 
Železniki, to je za leti 2020 in 2021. 
Obrazložitev in odgovore na zastavljena vprašanja bodo podali župan, višja 
svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, dir. obč. uprave ter ostali prisotni 
iz občinske uprave. Marko Demšar, strokovni sodelavec za urbanizem bo podal 
nekaj informacij glede oddaje pobud za spremembe občinskega prostorskega 
načrta.  
Vsi trije odbori so na svojih sejah opravili obravnavo obeh predlogov proračuna. 
V prilogi je predlog Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna občine 
Železniki za leti 2020 in 2021, ki mora trajati najmanj 15 dni po opravljeni prvi 
obravnavi. Javna razprava bo potekala od 11.11. do 26.11.2019. 
 

      Iz Poslovnika:  
Svet po končani prvi obravnavi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja predloga         
proračuna ter da se o predlogu opravi javna razprava ali da predlog proračuna ne sprejme in 
hkrati določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog proračuna. 

 
 
K točki 3 
Obravnava predloga in sprejem Sprememb Statuta občine železniki, po 
skrajšanem postopku 
 
Obrazložitev bo podala predsednica Komisije za statut in pravna vprašanja Julijana 
Prevc. Predlog sprememb Statuta je komisija obravnavala na 3. seji dne 
21.10.2019. Statut se spreminja zaradi uskladitve z Zakonom o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti. 
V prilogi je predlog Sprememb Statuta občine Železniki obrazložitvijo. 
Predlaga se sprejem po skrajšanem postopku (79. člen poslovnika), ker gre za 
uskladitev z zakonom. 
Spremembe Statuta so sprejete, če jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino 
glasov vseh članov občinskega sveta. 
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K točki 4 
Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v občini Železniki, po skrajšanem postopku 
 
Obrazložitev bo podala predsednica Komisije za statut in pravna vprašanja Julijana 
Prevc. Predlog sprememb odloka je komisija obravnavala na 3. seji dne 21.10.2019. 
Odlok se spreminja zaradi uskladitve z Zakonom o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti. 
V prilogi je predlog odloka z obrazložitvijo. 
Predlaga se sprejem odloka po skrajšanem postopku (79. člen poslovnika), ker gre 
za uskladitev z zakonom. 
 
 
K točki 5 
Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti 
 
Odbor se je sestal na 5. seji dne 22.10.2019. Poročilo bo podal predsednik Matej 
Šubic.  
V prilogi je zapisnik 5. seje odbora. 
 
 
K točki 6 
Poročilo odbora za družbene dejavnosti (cene programov v vrtcih v občini 
Železniki od 1.11.2019 dalje)  
 
Odbor se je sestal na 5. seji dne 11.9.2019. Poročilo bo podala predsednica Julijana 
Prevc. 
V prilogi je zapisnik 5. seje odbora in gradivo za povišanje cen v Vrtcu pri OŠ 
Železniki (5,9 %) in v Antonovem vrtcu (7,4 %), in sicer od 1.11.2019. 
Predlaga se sprejem predloga sklepa. 
 
 
K točki 7 
Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 
 
Odbor se je sestal na 5. seji dne 24.10.2019. Poročilo bo podal predsednik Janez 
Thaler.  
V prilogi je zapisnik 5. seje odbora. 
 
 
K točki 8 
Župan sporoča 
 
Župan in podžupan bosta na seji podala informacije o aktualnih tekočih zadevah. 
 
 
K točki 9 
Vprašanja in pobude  
 
V prilogi je pregled vprašanj in pobud s 7. redne seje občinskega sveta z odgovori.  
 
 
 
 
 
Železniki, 28.10.2019          Pripravila:   
Št.:         9000-6/2019-007                Jolanda PINTAR, dir.obč.uprave      
 


