
 
OBČINA ŽELEZNIKI 

Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04)500-00-00, faks: (04)500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

Datum:  16.9.2020 

Št.:       9000-5/2020-002 

 
V A B I L O 

 
Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Železniki (Ur.l. RS, št. 88/15) 

sklicujem 13. redno sejo, ki bo 

 
v četrtek, 24. 9. 2020, ob 19.00 uri, v sejni sobi občine Železniki, 

Češnjica 48     (z uporabo zaščitnih mask) 

 
/dodana nova prva točka dnevnega reda/ 

 
Dnevni red: 

 

1. Predstavitev ustanovitve in delovanja Javnega podjetja Komunala Škofja Loka, d.o.o. in  

    obravnava predloga ter sprejem Sklepa o dovoljenju za prenos izvajanja GJS zbiranje  

    določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Železniki (koncesija) iz Loške komunale,  

    d.d. na Komunalo Škofja Loka, d.o.o.   

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 2.7.2020  

3. Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (imenovanje  

    predstavnika občine v Razvojni svet Gorenjske regije in v Svet območne izpostave  

    JSKD) 

4. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu občine  

    Železniki za leto 2020, po skrajšanem postopku (drugi rebalans) 

5. Obravnava predloga in sprejem Sklepa o spremembi sklepa o razglasitvi javne  

    infrastrukture na področju kulture 

6. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Železniki od 1.1. do 30.6.2020 

7. Župan sporoča 

8. Vprašanja in pobude 

 

 

mag. Anton LUZNAR 

         ŽUPAN 

 

 

 

Vabljeni (poslano po elektronski pošti): 

- člani občinskega sveta (16) 

- podžupan Matej ŠUBIC 

- direktorica obč. uprave, Jolanda PINTAR 

- višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila TUŠEK 

- višji svetovalec za investicije, Peter KOŠIR 

- vodja režijskega obrata občine, Saša LAZAR 

- svetovalec za komunalne zadeve, Rok PINTAR 

- svetovalka za premoženjske zadeve, Ana MARTINČIČ /do vključno 4. točke/  

- načelnik Upravne enote Škofja Loka, mag. Bojan MIKLAVČIČ  

- poslanec v DZ RS Mihael PREVC 

- v.d. direktor JP Komunala Škofja Loka, d.o.o., Olivera MALIJANSKA /k točki 1/ 



- Radio Sora 

- Gorenjski glas  

- Delo  

- RTV Slovenija, Dopisništvo za Gorenjsko  

- Dnevnik 

 

 

V vednost (poslano po elektronski pošti): 

- direktorjem podjetij Alples, d.d, Domel, d.o.o., Niko, d.o.o. 

- Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka  

  (vabilo z obrazložitvijo in zapisnik prejšnje seje, brez gradiva) 


