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OBRAZLOŽITEV K DNEVNEMU REDU  

12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (2.7.2020) 

 

Seja bo potekala v sejni sobi na sedežu občine Železniki, in sicer z uporabo 

zaščitnih mask. Ob vstopu se uporabi razkužilo za roke. 

 

 

K točki 1 

Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 

28.5.2020   

 

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje in pregled realizacije sklepov, bo podal 

predsedujoči na seji - župan. 

Zvočni zapis 11. seje z dne 28.5.2020 je dostopen na spletni strani občine Železniki 

https://www.zelezniki.si/objava/261126 

V prilogi je zapisnik 11. redne seje in pregled realizacije sklepov. 

 

 

K točki 2 

Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (podelitev 

priznanj občine Železniki v letu 2020) 

 

Obrazložitev bo podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja Jurij Demšar. Komisija je imela 6. redno sejo dne 15.6.2020. 

V prilogi sta zapisnik 6. seje KMVVI in zapisnik o odpiranju ponudb, prispelih na 

razpis za podelitev priznanj 2020. 

Predlaga se sprejem sklepa. 

 

 

K točki 3  

Druga obravnava in sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja obvezne 

lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v 

občini Železniki 

 

Obrazložitev bo podala Jolanda Pintar. Prva obravnava predloga odloka, kjer ni bilo 

podanih pripomb, je potekala na 11. seji občinskega sveta dne, 28.5.2020.  

24-urna dežurna služba na območju občine Železniki se bo izvajala s podelitvijo 

koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti. Koncesijo občina podeli na podlagi javnega 

razpisa. 

V prilogi je predlog odloka z obrazložitvijo. Predlaga se sprejem odloka in objava v 

Uradnem listu RS. 

 

 

K točki 4 

Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti (Poročilo koncesionarja 

Toplarne Železniki, d.o.o. o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne 

službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2019 in 

Letno poročilo Toplarne Železniki, d.o.o. za leto 2019) 

 

Poročilo bo podal predsednik odbora Matej Šubic. Odbor se je sestal na 6. redni seji 

dne 16.6.2020, na kateri ta bila prisotna tudi direktor Toplarne, d.o.o. Štefan 

Beznik in predstavnik občine v nadzornem svetu Toplarne, d.o.o. Železniki, Mohor 

Markelj. 

V prilogi je zapisnik 6. seje odbora in poročili Toplarne, d.o.o. Železniki za leto 2019 

– poročilo koncesionarja o opravljanju izbirne LGJS distribucije toplote na območju 

občine Železniki in letno poročilo. 

https://www.zelezniki.si/objava/261126
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Predlaga se sprejem sklepa, da se je občinski svet seznanil s Poročilom 

koncesionarja Toplarne Železniki, d.o.o. o opravljanju izbirne lokalne gospodarske 

javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2019 in z 

Letnim poročilo Toplarne Železniki, d.o.o. za leto 2019. 

 

 

K točki 5 

Poročilo odbora za družbene dejavnosti (Letno poročilo Javnega zavoda 

Ratitovec za leto 2019) 

 

Odbor se je sestal na 9. redni seji dne 17.6.2020. Poročilo bo podala predsednica 

Julijana Prevc. 

V prilogi je zapisnik 4. seje odbora in Letno poročilo ter finančni načrt javnega 

zavoda Ratitovec. 

Predlaga se sprejem poročila o delu JZR za leto 2019. 

 

 

K točki 6 

Obravnava in sprejem predloga Sklepa o izstopu Občine Železniki iz 

konzorcija Centra za ravnanje z odpadki CERO Gorenjska 

 

Obrazložitev bo podala Jolanda Pintar, dir.obč.uprave. 

Leta 1996 je 16 gorenjskih občin podpisalo pogodbo za ustanovitev Centra za 

ravnanje z odpadki CERO Gorenjska. Ker lokacija CERO Gorenjska ni bila določena 

in zato tudi ne ustanovljena družba d.o.o., predlagamo po vzoru nekaterih drugih 

občin, izstop iz CERA. 

Predlaga se sprejem predloga sklepa. 

 

 

K točki 7 

Zemljiška zadeva - Predlog dopolnitev sklepa o ukinitvi statusa javnega 

dobra lokalnega pomena 

 

Obrazložitev bo podala Jolanda Pintar, dir.obč.uprave. 

V prilogi je gradivo – predlog dopolnitve sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 

lokalnega pomena za dve parceli; priloženi sta skici parcel. 

Predlaga se sprejem predloga sklepa. 

 

 

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 z 10. redne seje občinskega sveta z odgovori.  

 

 

 

Železniki, 24.6.2020          Pripravila:   

Št.:         9000-4/2020-008                Jolanda PINTAR, dir.obč.uprave      

 

 

 


