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PREGLED SKLEPOV SPREJETIH NA 10. REDNI SEJI  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (13. 2. 2020)  

 

 

/vsebina sklepov je razvidna iz zapisnika 10. redne seje/ 

 

132., 133. sklep – realizirano 

(hitri postopek, dnevni red 10. redne seje občinskega sveta z desetimi točkami) 

 

134. sklep – realizirano 

(potrjen zapisnik 9. redne seje z dne 19.12.2019) 

 

135., 136., 137. sklep – realizirano 

(Investicijski program »Kolesarska povezava Železniki-Selca«, pooblastilo županu) 

Zaenkrat se še ni pripravila dopolnitev investicijskega programa. 

 

138. sklep – realizirano 

(parkirnina na Prtovču, letne dovolilnice) 

Na cenik za parkiranje na Prtovču se je dodala opcija letne dovolilnice/parkirnine. 

 

139. sklep - realizirano 

(pomoč po požaru) 

Za B.Gartnerja, Dražgoše 1, sta bili izdani naročilnici v skupni višini 5.286,70 EUR. 

 

140. sklep – realizirano 

(asfaltiranje občinskih cest) 

Sprejet je bil sklep glede debeline asfalta in izvedbe priključkov na občinsko cesto. 

 

141. sklep – realizirano 

(izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN) 

Sklep župana o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta Občine Železniki (SD OPN 3) je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 

63/20 z dne 6.5.2020. 

 

142. sklep – realizirano 

(Odlok o pokopališkem redu v občini Železniki, prva obravnava) 

Odlok je pripravljen za drugo obravnavo in sprejem na 11. seji občinskega sveta 

dne 28.5.2020. 

 

143. sklep – realizirano 

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

osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v občini 

Železniki) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 14/20 z dne 6.3.2020 ter na spletnih straneh 

občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/43477 

 

144. sklep – realizirano 

(imenovanje predstavnika v Svet zavoda Gorenjskih lekarn) 

Sklep je bil poslal Gorenjskim lekarnam in imenovani B.Rant. 

 

145. sklep – realizirano 

(imenovanje predstavnika v Svet zavetišča Žverca) 

Sklep je bil poslal zavetišču Žverca in imenovanemu T.Demšarju, čakajo še na 

predstavnika občine Gorenja vas-Poljane. 

 

 

 

https://www.zelezniki.si/act/43477
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146. sklep – realizirano 

(dopolnitev Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra) 

Sklep je bil sprejet zaradi brezplačnega prenosa na DRSV za urejanje poplavne 

varnosti. 

 

147. sklep – realizirano 

(dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine) 

Sklep je bil sprejet zaradi brezplačnega prenosa na RS za urejanje poplavne 

varnosti. 

 

148. sklep – realizirano 

(Sklep o ustanovitvi stavbne pravice za RS za urejanja poplavne varnosti 

Železnikov) 

Sklep je bil sprejet za potrebe urejanja poplavne varnosti Železnikov (javni 

interes). 

 

 

 

PREGLED SKLEPA SPREJETEGA NA 1. DOPISNI SEJI  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (17.-22.4.2020)  

 

 

 

149. sklep – realizirano 

(Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in 

Železniki, sprejem) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 59/20 z dne 28.4.2020 ter na spletnih straneh 

občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/45376 

 

 

 

 

 

Št.: 9000-3/2020-007         

 

       Jolanda Pintar, dir.obč.uprave  
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