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OBRAZLOŽITEV K DNEVNEMU REDU  
10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (13.2.2020) 

 
 
K točki 1 
Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 
19.12.2019  
 
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje ter pregled realizacije sklepov, bo podal 
predsedujoči na seji - župan. 
Zvočni zapis 9. seje z dne 19.12.2019 je dostopen na spletni strani občine Železniki  
https://www.zelezniki.si/objava/234520 
V prilogi je zapisnik 9. redne seje in pregled realizacije sklepov z 9. redne seje. 
 
 
K točki 2 
Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja (Investicijski 
program Kolesarska povezava Železniki – Selca, asfaltiranje občinskih cest) 
 
Odbor se je sestal na 7. seji dne 30.1.2020. Poročilo bo podal predsednik Janez 
Thaler.  
Na sejo sta vabljena Boža Kovač iz podjetja K&Z, Svetovanje za razvoj, d.o.o. 
Radovljica, ki bo predstavila Investicijski program in Anže Rezar iz podjetja Arping, 
d.o.o. Šentjur, ki bo predstavil tehnični del in traso kolesarske povezave. 
V prilogi je zapisnik 7. seje odbora, Investicijski program  Kolesarska povezava 
železniki-Selca in gradivo glede asfaltiranja občinskih cest. 
Predlaga se sprejem sklepov. 
 
 
K točki 3  
Seznanitev s pripravo in vsebino izhodišč za spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta občine Železniki 
 
K tej točki dnevnega reda so vabljeni predstavniki podjetja Igea, d.o.o., Ljubljana, 
mag. Tomaž Černe, Urban Jensterle, Meta Krivic, Ajda Kafol Stojanovič, Marko 
Demšar, strokovni sodelavec za urbanizem na občini Železniki in člani odbora za 
komunalno dejavnost in varstvo okolja. 

Zakon o urejanju prostora določa, da občina pred sprejetjem odločitve o pripravi ali 
spremembi OPN pripravi izhodišča za pripravo OPN. Izhodišča so podlaga za 
sprejem sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN. Sklep sprejme 
župan, v izhodiščih pa občina opredeli in utemelji: 
1. namen in potrebo po pripravi OPN; 
2. ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih 

namerava urediti z OPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani 
nadrejeni prostorski akti ter drugi razvojni in varstveni dokumenti; 

3. potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale predvidene 
ureditve v OPN; 

4. okvirne roke za izvedbo priprave OPN in investicij v komunalno opremo in 
družbeno javno infrastrukturo. 

 
Na seji občinskega sveta bodo svetnikom predstavljeni aktualni problemi s primeri, 
s kakršnimi se soočamo na področju urejanja prostora, pobude občanov za 
spremembo namenske rabe, zaznane potrebe po spremembi OPN s področja 
izvajanja nalog občine ter potrebne dopolnitve OPN zaradi nove zakonodaje. 
 

https://www.zelezniki.si/objava/234520
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Namen seznanitve občinskega sveta z osnutkom izhodišč je predvsem ta, da bi 
svetnike seznanili z dejanskim stanjem in problemi v občini, ki jih je dopustno 
možno reševati s spremembami in dopolnitvami OPN. Glede na to bomo  svetnike 
prosili, da podajo predloge za prostorsko načrtovanje, ki izhajajo iz čim širšega 
kroga organiziranih skupin v občini s katerimi sodelujejo ali pa jih zastopajo (na 
primer: stranke in svetniške skupine, krajevne skupnosti, združenja podjetnikov, 
društva, okoljevarstvene in naravovarstvene organizacije in podobno). Predloge 
bomo med seboj čim bolj uskladili ter jih vključili v izhodišča, ki bodo podlaga za 
pripravo sprememb in dopolnitev OPN. 
 
 
K točki 4 
Prva obravnava predloga Odloka o pokopališkem redu v občini Železniki 
 
Obrazložitev bo podal predsednik odbora za komunalno dejavnost in varstvo okolja 
Janez Thaler. Odbor je predlog odloka obravnaval na 7. seji dne, 30.1.2020.  
Občine moramo svoje odloke uskladiti z veljavno zakonodajo, to je z Zakonom o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.l. RS, št. 62/16).  
V prilogi je predlog odloka z obrazložitvijo. 
Predlaga se sprejem odloka v prvi obravnavi.  
 
 
K točki 5 
Obravnava predloga in sprejem Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju splošne in družinske medicine v občini Železniki, po hitrem 
postopku 
 
Obrazložitev bo podala predsednica odbora za družbene dejavnosti Julijana Prevc. 
Odbor je predlog odloka obravnaval na 8. seji dne, 4.2.2020 in ni imel pripomb. 
V prilogi je predlog odloka z obrazložitvijo. 
Predlaga se sprejem odloka po hitrem postopku, ker je potrebno zaradi možnosti 
pridobitve novega 0,50 programa čim prej objaviti javni razpis za podelitev 
koncesije. 
 
 
K točki 6 
Poročilo odbora za družbene dejavnosti    
 
Poročilo bo podala predsednica Julijana Prevc.  
V prilogi je zapisnik 8. seje odbora z dne 4.2.2020. 
 
 
K točki 7 
Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
(imenovanje predstavnika občine v Svet Gorenjskih lekarn in v Svet 
zavetišča Žverca) 
 
Obrazložitev bo podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Jurij Demšar. Komisija je imela 5. redno sejo dne 21.1.2020. 
V prilogi sta zapisnik 5. seje KMVVI. 
Predlaga se sprejem sklepov. 
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K točki 8 
Zemljiške zadeve (občinska zemljišča za urejanje poplavne varnosti): 
 a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  
 b) dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem   
    občine Železniki za leto 2020 (brezplačni prenos na Republiko  Slovenijo) 
 c) Sklep o ustanovitvi stavbne pravice  
 
Obrazložitev bo podala Jolanda Pintar, dir.obč.uprave. 
V prilogi je gradivo. 
Predlaga se sprejem predlogov sklepov. 
 
 
K točki 9 
Župan sporoča 
 
Župan in podžupan bosta na seji podala informacije o aktualnih tekočih zadevah. 
 
 
K točki 10 
Vprašanja in pobude  
 
V prilogi je pregled vprašanj in pobud z 9. redne seje občinskega sveta z odgovori.  
 
 
 
 
Železniki, 5.2.2020          Pripravila:   
Št.:         9000-1/2020-010                Jolanda PINTAR, dir.obč.uprave      
 
 


