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PREGLED SKLEPOV SPREJETIH NA 22. REDNI SEJI  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (21. 12. 2017)  

 

 

/vsebina sklepov je razvidna iz zapisnika 22. redne seje/ 

 

302., 303. sklep – realizirano 

(skrajšani postopek, dnevni red 22. redne seje občinskega sveta z desetimi 

točkami) 

 

304. sklep – realizirano  

(potrjen zapisnik 21. redne seje z dne 9.11.2017) 

 

305. sklep – realizirano 

(Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2017-tretji 

rebalans) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 79/2017 z dne 28.12.2017 in na spletnih 

straneh http://www.zelezniki.si/act/17483. 

 

306., 307. sklep – nesprejeto 

(amandmaja k predlogu Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2018) 

Občinski svet ni sprejel dveh amandmajev k proračunu 2018. 

 

308. sklep – realizirano 

(Odlok o proračunu občine Železniki za leto 2018) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 79/2017 z dne 28.12.2017 ter na spletnih 

straneh http://www.zelezniki.si/act/17484. 

 

309. sklep – realizirano 

(cene programov vrtcev za leto 2018) 

Sklep je bil poslan Antonovemu vrtcu, OŠ Železniki in pristojnemu ministrstvu. 

 

310. sklep – realizirano 
(Letni program športa občine Železniki za leto 2018) 

Sprejeti Letni program za šport je bil posredovan JZR za njihovo nadaljnjo uporabo. 

 

311. sklep – realizirano 

(Letni program kulturnih dejavnosti občine Železniki za leto 2018) 

Sprejeti Letni program za kulturo je bil posredovan JZR za njihovo nadaljnjo 

uporabo. 

 

312. sklep – realizirano 
 (Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2018) 

Sprejeti Letni program za turizem je bil posredovan JZR za njihovo nadaljnjo 

uporabo. 

 

313. sklep – realizirano 
(končno poročilo o opravljenem nadzoru postopka javnega razpisa na področju 

kulture v letu 2016) 

Sklep je bil poslan predsedniku Nadzornega odbora občine Železniki. 

 

314. sklep – v realizaciji 

(Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena) 

Sklep je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 79/2017 z dne 28.12.2017 in na spletnih strani 

http://www.zelezniki.si/act/18640. Po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe, bomo 

v elektronski zemljiški knjigi pri predmetnih zemljiščih izvedli ustrezne zaznambe 

statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

http://www.zelezniki.si/act/17483
http://www.zelezniki.si/act/17484
http://www.zelezniki.si/act/18640
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315. sklep – realizirano 

(grobnina za grobne prostore na pokopališčih v občini Železniki za leto 2018-

CENIK) 

Sklep je bil poslan v realizacijo upravljavcem pokopališč v občini Železniki. 

 

316. sklep – realizirano 

(določitev vrednosti točke za izposojo kompletov miz in klopi ter stojnic za leto 

2018) 

Cenik je objavljen na občinski spletni strani. 

 

317. sklep – realizirano 

(Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Železniki v letu 2018) 

Sklep je bil poslan političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu in 

računovodstvu za realizacijo. 

 

318., 319., 320. sklepi – realizirano 

(sklepi o prenosu v upravljanje JZR (plavalni bazen, stoli) in OŠ Železniki (Obnova 

OŠ, 1. faza in menjava strehe PŠ Davča) 

Sklepi so bili za knjiženje poslani JZR in OŠ Železniki. 

 

 

 

 

 

 

Železniki, dne 13. 2. 2018      

Št.: 015-1/2018-004            Jolanda Pintar, dir.obč.uprave  


