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OBRAZLOŽITEV K DNEVNEMU REDU  
9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (19.12.2019) 

 
 
K točki 1 
Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 
7.11.2019  
 
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje ter pregled realizacije sklepov, bo podal 
predsedujoči na seji - župan. 
Zvočni zapis 8. seje z dne 7.11.2019 je dostopen na spletni strani občine Železniki 
https://www.zelezniki.si/objava/224404. 
V prilogi je zapisnik 8. redne seje in pregled realizacije sklepov z 8. redne seje. 
 
 
K točki 2  
Prva obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki 
 
K tej točki dnevnega reda je vabljen kot poročevalec vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki, mag. Primož Lah. 
Odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja je predlog odloka obravnaval na 6. 
seji 5.12.2019. Spreminja se ključ financiranja skupne občinske uprave, v odlok se 
vključijo naloge s področja civilne zaščite. 
V prilogi je predlog novega odloka MIR z obrazložitvijo. 
Predlaga se sprejem odloka v prvi obravnavi. Odlok bosta obravnavali tudi občina 
Bled in občina Bohinj. 
 
 
K točki 3 
Druga obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu občine Železniki 
za leto 2020 in predloga Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2021 
 
Na današnji seji bo druga obravnava predloga proračuna in odločanje o sprejemu 
predloga proračuna za leto 2020 in predloga proračuna za leto 2021. Predloga za 
drugo obravnavo sta spremenjena glede na prvo obravnavo z dne 7.11.2019. 
V prilogi  ste prejeli ločeno za leto 2020 in leto 2021: predlog odloka, splošni del 
proračuna, posebni del proračuna, funkcionalno klasifikacijo, NRP, obrazložitev in 
Finančne načrte krajevnih skupnosti. 
 
Iz poslovnika: 
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog 
proračuna. Nov predlog proračuna svet obravnava in o njem odloča po določbah 
tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 
 
 
K točki 4 
Druga obravnava in sprejem Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju zobozdravstva za odrasle v občini Železniki 
 
Obrazložitev bo podala Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti. 
Koncesionar V.Šalković želi zaradi upokojitve prekiniti koncesijsko razmerje s 
30.6.2020. Predlog odloka je obravnaval odbor za družbene dejavnosti na 5. seji 
dne 11.9.2019. Občina je že pridobila izjavo OZG, soglasje Ministrstva za zdravje in 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
V prilogi je predlog odloka z obrazložitvijo. 
Predlaga se sprejem odloka. 

https://www.zelezniki.si/objava/224404
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K točki 5 
Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja (Trajnostno 
energetsko-podnebni načrt Gorenjske, parkiranje na Prtovču in pred OŠ 
Železniki) 
 
Odbor se je sestal na 6. seji dne 5.12.2019. Poročilo bo podal predsednik Janez 
Thaler.  
V prilogi je zapisnik 6. seje odbora, TEPN Gorenjska in gradivo glede parkiranja na 
Prtovču in pred OŠ Železniki. 
Predlaga se sprejem sklepov. 
 
 
K točki 6 
Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti (Letni program turističnih 
dejavnosti občine Železniki za leto 2020) 
 
Odbor se je sestal na 2. dopisni seji. Poročilo bo podal predsednik Matej Šubic. 
V prilogi je zapisnik 2. dopisne seje odbora in Letni program turističnih dejavnosti 
za leto 2020.  
Predlaga se sprejem Letnega programa. 
 
 
K točki 7 
Poročilo odbora za družbene dejavnosti (Letni programi športa, kulturnih 
dejavnosti, mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2020)    
 
Odbor se bo sestal na dopisni seji, zapisnik vam bomo poslali naknadno. Poročilo bo 
podala predsednica Julijana Prevc.  
V prilogi so Letni programi športa, kulturnih dejavnosti in mladinskih dejavnosti za 
leto 2020, ki jih je Svet JZR sprejel na korespondenčni seji. 
Predlaga se sprejem Letnih programov. 
 
 
K točki 8 
Poročilo Nadzornega odbora občine Železniki (Končno poročilo o nadzoru 
projekta ureditve površin ob R2-403/1076 v Dolenji vasi; 2. faza od P6 do 
P14) 
 
Poročilo bo podal predsednik Nadzornega odbora občine Železniki Janez Trojar.  
V gradivu je Končno poročilo o nadzoru projekta ureditve površin ob R2-403/1076 v 
Dolenji vasi; 2. faza od P6 do P14). 
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom. 
 
 
K točki 9 
Obravnava predlogov in sprejem: 
a) cenik o višini grobnine za grobove na pokopališčih v občini Železniki za 
leto 2020 
 
Obrazložitev bo podala Jolanda Pintar.  
Glede na 34. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16) 
višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, s sklepom določi občina. 
Krajevne skupnosti so za pokopališča v občini Železniki pripravile predloge višine 
najemnine-grobnine za grobne prostore na svojih pokopališčih za leto 2020. 
V prilogi je predlog cen; predlaga se potrditev cenikov. 
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b) sklep o vrednosti točke za izposojo kompletov miz in klopi ter stojnic za 
leto 2020 
 
Obrazložitev bo podala Jolanda Pintar. 
V prilogi je predlog sklepa, da se za leto 2020 zviša vrednost točke za izposojo za 
predvideno 2 % inflacijo.  
Predlaga se sprejem nove vrednosti točke. 
 
 
c) sklep o načinu sofinanciranja političnih strank v občini Železniki za leto 
2020 
 
Obrazložitev bo podala Jolanda Pintar. Višina sredstev se lahko poveča glede na 
preteklo leto največ za toliko, za kolikor se poveča izračunan obseg sredstev 
primerne porabe v občini za leto 2020 (zvišanje za 0,53 % glede na leto 2019), 
vendar skupna vrednost sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev primerne 
porabe. V letu 2020 bo znesek za vsak dobljeni glas na volitvah v občinski svet 
znašal 0,2211 EUR. 
V prilogi je predlog sklepa in predlaga se sprejem le-tega. 
 
 
d) sklep o prenosu investicij v upravljanje Osnovni šoli Železniki 
 
Obrazložitev bo podala Cirila Tušek, višja svetovalka za proračun, finance in 
gospodarstvo. Predlaga se prenos investicije Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi, v 
upravljanje Osnovni šoli Železniki.  
V prilogi je predlog sklepa in predlaga se njegov sprejem. 
 
 
K točki 10 
Župan sporoča 
 
Župan in podžupan bosta na seji podala informacije o aktualnih tekočih zadevah. 
 
 
K točki 11 
Vprašanja in pobude  
 
V prilogi je pregled vprašanj in pobud z 8. redne seje občinskega sveta z odgovori.  
 
 
Predvideni terminski plan sej občinskega sveta: 

10. redna seja    13. 2. 2020 
11. redna seja     16. 4. 2020 
12. redna seja      4. 6. 2020 

 
 
 
Železniki, 11.12.2019          Pripravila:   
Št.:         9000-7/2019-011                Jolanda PINTAR, dir.obč.uprave      
 
 


