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PREGLED SKLEPOV SPREJETIH NA 9. REDNI SEJI  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (19. 12. 2019)  

 

 

/vsebina sklepov je razvidna iz zapisnika 9. redne seje/ 

 

104. sklep – realizirano 

(dnevni red 9. redne seje občinskega sveta z enajstimi točkami) 

 

105. sklep – realizirano 

(potrjen zapisnik 8. redne seje z dne 7.11.2019) 

 

106. sklep – realizirano 
(Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 

Železniki – 1. obravnava) 

Sklep, da ni bilo danih pripomb v prvi obravnavi, je bil poslan MIR Bled in občinama 

Bled in Bohinj. Pripravlja se predlog odloka za 2. obravnavo za sprejem na aprilski 

seji. 

 

107. sklep – realizirano 
(ločena razprava o proračunu občine Železniki za leto 2020 in za leto 2021) 

Na seji sta bili opravljeni ločeni razpravi za posamezno leto. 

 

108.-112. sklepi – nesprejeto 

(amandmaji k predlogu Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2020) 

Občinski svet ni sprejel petih amandmajev k proračunu 2020. 

 

113. sklep – realizirano 

(Odlok o proračunu občine Železniki za leto 2020) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 81/2019 z dne 27.12.2019 ter na spletnih 

straneh občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/41297 

 

114.-117. sklepi – nesprejeto 

(amandmaji k predlogu Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2021) 

Občinski svet ni sprejel štirih amandmajev k proračunu 2020. 

 

118. sklep – realizirano 

(Odlok o proračunu občine Železniki za leto 2021) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 81/2019 z dne 27.12.2019 ter na spletnih 

straneh občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/41301 

 

119. sklep – realizirano 

(Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v 

osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini 

Železniki) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 81/2019 z dne 27.12.2019 ter na spletnih 

straneh občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/41015 

 

120. sklep – realizirano 

(TEPN Gorenjske) 

Sklep o potrditvi je bil poslan na BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj. 

 

121., 122. sklep – v realizaciji 

(parkirne površine: Prtovč in OŠ Železniki; parkirnina) 

Sklep je bil dan svetovalcu za komunalno dejavnost za realizacijo parkirnih površin. 
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123. sklep – realizirano 
(Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2020) 

Sprejeti Letni program za turizem je bil posredovan Javnemu zavodu Ratitovec 

(JZR) za njihovo nadaljnjo uporabo. 

 

124. sklep – realizirano 
(Letni program športa občine Železniki za leto 2020) 

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

 

125. sklep – realizirano 
(Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti občine Železniki za leto 2020) 

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

uporabo. 

 

126. sklep – realizirano 
(Letni program mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2020) 

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

uporabo. 

 

127. sklep – realizirano 
(Končno poročilo o nadzoru projekta ureditve površin ob R2-403/1076 v Dolenji 

vasi; 2. faza od P6 do P14) 

Sklep je bil poslan predsedniku Nadzornega odbora občine, dan tajnici za arhiv in 

objavljen na spletni strani občine. 

 

128. sklep – realizirano 

(grobnina za grobne prostore na pokopališčih v občini Železniki za leto 2020-

CENIK) 

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

 

129. sklep – realizirano 

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

2020) 

Cenik je objavljen na občinski spletni strani. 

 

130. sklep – realizirano 

(Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Železniki v letu 2020) 

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

računovodstvu za realizacijo. 

 

131. sklep – realizirano 

(sklep o prenosu v upravljanje OŠ Železniki) 

Sklep je bil za knjiženje poslan OŠ Železniki. 

 

 

 

Št.: 9000-1/2020-009         

 

       Jolanda Pintar, dir.obč.uprave  


