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OBRAZLOŽITEV K DNEVNEMU REDU  
23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (22. 2. 2018) 

 
 
 
K točki 1 
Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 
21.12.2017  
 
Pregled in potrditev zapisnika ter pregled realizacije sklepov, bo podal župan. 
Zvočni zapis 22. seje je dostopen na spletni strani občine Železniki 
http://www.zelezniki.si/objava/114507. 
V prilogi je zapisnik 22. redne seje, pregled realizacije sklepov z 22. redne seje in 
statistika 2017. 
 
 
K točki 2 
Pregled dela Krajevnega urada Železniki v letu 2017  
 
Poročilo bo podal načelnik Upravne enote Škofja Loka mag. Bojan Miklavčič. 
V prilogi je Statistika poslovanja Krajevnega urada Železniki za obdobje od 2015 do 
2017 in Primerjava vseh upravnih postopkov, drugih upravnih nalog in prejetih vlog 
od 2015 do 2017. 
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.  
 
 
K točki 3 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 
in Železniki v letu 2017 
 
Poročilo bo podal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 
in Železniki, mag. Primož Lah. 
V prilogi je Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, 
Bohinj in Železniki v letu 2017. 
Predlaga se potrditev poročila. 
 
 
K točki 4 
Prva obravnava predlogov: 
a) Odlok o  ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 
b) Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske  
lekarne 
 
Obrazložitev bo podal predsednik odbora za družbene dejavnosti Leopold Nastran. 
Predlog obeh odlokov in obrazložitev, kar je pripravil Inštitut za lokalno samoupravo 
in javna naročila Maribor, je že obravnaval odbor za družbene dejavnosti na 17. seji 
dne 12.2.2018. Pripomb ni bilo. Odloka bodo obravnavali občinski sveti vseh 
gorenjskih občin, ki so ustanoviteljice Gorenjskih lekarn. 
V prilogi je predlog obeh odlokov z obrazložitvijo. 
Predlaga se, da se opravi prva obravnava predloga obeh odlokov, posredovane 
pripombe pa naj se v čim večji meri upoštevajo pri pripravi predloga odlokov za 
drugo obravnavo. 
 
 
K točki 5 
Poročilo odbora za družbene dejavnosti (Pravilnik o sofinanciranju 
mladinskih dejavnosti v občini Železniki, Letni program mladinskih 
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dejavnosti občine Železniki za leto 2018, Pravilnik o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni zavod Ratitovec«) 
Odbor se je sestal na 17. seji dne 12.2.2018. Poročilo bo podal predsednik Leopold 
Nastran. 
V prilogi je zapisnik 17. seje odbora in gradivo glede pravilnika o sofinanciranju 
mladinskih dejavnosti in letnega programa za 2018 ter pravilnika o organizaciji in 
sistemizaciji v JZR. 
Predlaga se sprejem predlogov sklepov. 
 
 
K točki 6 
Zemljiška zadeva – prodaja zemljišča na Racovniku, parc. št. 670/2, k.o. 
2071-Železniki, v izmeri 346 m2 

 
Obrazložitev bo podala Jolanda Pintar. Občina je prejela vlogo podjetja Alclyp-er, 
d.o.o., Racovnik 38 A, Železniki, za nakup stavbnega zemljišča parc. št. 670/2, k.o. 
2071 Železniki, v izmeri 346 m2, za širitev podjetja. 
Predlaga se sprejem sklepa.  
V prilogi je vloga, skica in predlog sklepa z obrazložitvijo. 
 
 
K točki 7 
Župan sporoča 
 
Župan in podžupan bosta na seji ustno podala informacije o aktualnih tekočih 
zadevah. 
 
 
K točki 8 
Vprašanja in pobude  
 
V prilogi je pregled vprašanj in pobud z 22. redne seje občinskega sveta z odgovori.  
 
 
PREDVIDENI TERMINSKI PLAN SEJ 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI v prvem delu leta 2018 
 

št. zap. št. seje datum 

1. 23. redna seja 22.2.2018 

2. 24. redna seja 19.4.2018 

3. 25. redna seja 7.6.2018 

4.  slavnostna seja 30.6.2018 

 
 
 
 
Železniki, 13. 2. 2018           Pripravila:   
Št.:         015-1/2018-005                   Jolanda PINTAR, dir.obč.uprave       
 
 
 
 


