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PREGLED SKLEPOV SPREJETIH NA 11. REDNI SEJI  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (28. 5. 2020)  

 

 

/vsebina sklepov je razvidna iz zapisnika 11. redne seje/ 

 

149., 150., 151. sklep – realizirano 

(skrajšani postopek, dnevni red 11. redne seje občinskega sveta s trinajstimi 

točkami) 

 

152. sklep – realizirano 

(potrjena zapisnika 10. redne seje z dne 3.2.2020 in 1. dopisne seje, ki je potekala 

od 17.-24.4.2020) 

 

153. sklep – realizirano 

(Poročilo Policijske postaje Škofja Loka za leto 2019) 

Sklep, da se je občinski svet seznanil s poročilom, je bil poslan Policijski postaji 

Škofja Loka. 

 

154. sklep – realizirano 

(Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 

Železniki za leto 2019) 

Sklep, da je občinski svet potrdil poročilo, je bil poslan MIR občin Bled, Bohinj in 

Železniki. 

 

155. sklep - realizirano 

(Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Železniki za leto 2020- prvi 

rebalans) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 82/20 z dne 5.6.2020 ter na spletnih straneh 

občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/46068 

 

156. sklep – realizirano 

(Zaključni račun proračuna občine Železniki za leto 2019) 

Zaključni račun je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 82/20 z dne 5.6.2020 ter na spletnih 

straneh občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/46071 

 

157. sklep – realizirano 

(Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

občine Železniki) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 82/20 z dne 5.6.2020 ter na spletnih straneh 

občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/46070 

 

158. sklep – realizirano 

(Odlok o pokopališkem redu v občini Železniki, druga obravnava in sprejem) 

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 82/20 z dne 5.6.2020 ter na spletnih straneh 

občine Železniki https://www.zelezniki.si/act/46069 

 

159. sklep – realizirano 

(Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v občini Železniki, prva obravnava) 

Odlok je pripravljen za drugo obravnavo in sprejem na 12. seji občinskega sveta 

dne 2.7.2020. 

 

160. sklep – realizirano 

(Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2019) 

Sklep je bil dan vodji režijskega obrata občine Železniki. 

 

https://www.zelezniki.si/act/46068
https://www.zelezniki.si/act/46071
https://www.zelezniki.si/act/46069


 
OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki 

telefon: 04/500-00-00, faks: 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

7.12.10, Z:\OBRAZLOZ\2020\12. seja 2020 - 2.7.2020\realskl 11-2020.doc List 2 od 2 

 

161. sklep – realizirano 

(Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne OGJS oskrbe s pitno vodo 2020 in za 

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 za 

območje občine Železniki) 

Sklep je bil dan vodji režijskega obrata in je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 82/20 z dne 

5.6.2020 in na občinski spletni strani https://www.zelezniki.si/act/46072 

Sprememba cen se uporablja od 1.7.2020 dalje. 

 

162. sklep – realizirano 

(Končno poročilo o nadzoru projekta Ekonomsko poslovna cona Alples) 

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

objavljen na spletni strani občine. 

 

 

 

Št.: 9000-4/2020-004         

 

       Jolanda Pintar, dir.obč.uprave  
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