
 
OBČINA ŽELEZNIKI 

Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04)500-00-00, faks: (04)500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

Datum:   25. 10. 2019 

Št.:         9000-6/2019-006 

 
V A B I L O 

 
Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Železniki (Ur.l. RS, št. 88/15) 

sklicujem 8. redno sejo, ki bo 

 

v četrtek, 7. 11. 2019, ob 19.00 uri, v sejni sobi občine Železniki, 
Češnjica 48. 

 
 
Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 26.9.2019  

2. Prva obravnava predloga Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2020 in predloga  

    Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2021 

3. Obravnava predloga in sprejem Sprememb Statuta občine železniki, po skrajšanem  

    postopku 

4. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih  

    javnih službah v občini Železniki, po skrajšanem postopku 

5. Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti 

6. Poročilo odbora za družbene dejavnosti (cene programov v vrtcih v občini Železniki od  

    1.11.2019 dalje)  

7. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 

8. Župan sporoča 

9. Vprašanja in pobude 

 

 

mag. Anton LUZNAR 

         ŽUPAN 

 

 

 

 

Vabljeni (poslano po elektronski pošti): 

- člani občinskega sveta (16) 

- podžupan Matej ŠUBIC 

- direktorica obč. uprave, Jolanda PINTAR 

- višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila TUŠEK 

- višji svetovalec za investicije, Peter KOŠIR  

- svetovalec za komunalno dejavnost, Rok PINTAR  

- strokovni sodelavec za urbanizem, Marko DEMŠAR /do vključno 2. točke/ 

- svetovalka za premoženjske zadeve, Ana MARTINČIČ /do vključno 2. točke/ 

- računovodkinja, Tanja HABJAN /do vključno 2. točke/ 

- višja referentka za gospodarstvo, Valerija ŠTIBELJ /do vključno 6. točke/ 

- svetovalka za družbene dejavnosti, Martina LOGAR /do vključno 7. točke/ 

- višja svetovalka za komunalno dejavnost, Saša LAZAR /do vključno 8. točke/ 

- načelnik Upravne enote Škofja Loka, mag. Bojan MIKLAVČIČ  



- poslanec v DZ RS Žan MAHNIČ 

- Radio Sora 

- Gorenjski glas  

- Delo  

- RTV Slovenija, Dopisništvo za Gorenjsko  

- Dnevnik 

 

V vednost (poslano po elektronski pošti): 

- direktorjem podjetij Alples, d.d, Domel, d.o.o., Niko, d.o.o. 

- Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka  

  (vabilo z obrazložitvijo in zapisnik prejšnje seje, brez gradiva) 


