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OBRAZLOŽITEV K DNEVNEMU REDU  

13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (24.9.2020) 

 

 

Seja bo potekala v sejni sobi na sedežu občine Železniki, in sicer z uporabo 

zaščitnih mask. Ob vstopu se uporabi razkužilo za roke. 

 

 

K točki 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.   

 

Predstavitev bo podala v.d.direktor Javnega podjetja Komunala Škofja Loka, d.o.o., 

Olivera Malijanska. Loška komunala, d.d. nas je obvestila, da so se njihovi delničarji 

odločili za sprejem zavezujoče ponudbe za nakup delnic s strani Komunale Škofja 

Loka, d.o.o. in da potekajo postopki pripojitve. Komunala Škofja Loka, d.o.o. je 

univerzalni pravni naslednik Loške komunale, d.d., zato vstopa tudi v koncesijsko 

razmerje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 

občini Železniki. 

Glede na 35. člen koncesijske pogodbe, ki določa, da Loška komunala, d.d. kot 

koncesionar lahko prenese izvajanje GJS na drugo osebo z dovoljenjem koncedenta 

občine, predlagamo, da se sprejme sklep: 

 

»Občinski svet občine Železniki se je seznanil z ustanovitvijo in delovanjem Javnega 

podjetja Komunala Škofja Loka, d.o.o.. 

Občina Železniki kot koncedent dovoljuje prenos izvajanja obvezne lokalne 

gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini 

Železniki iz sedanjega koncesionarja Loška komunala, d.d. Škofja Loka na 

novoustanovljeno Javno podjetje Komunala Škofja Loka, d.o.o. kot univerzalnega 

pravnega naslednika.« 

V prilogi je dopis Loške komunale, d.d. 

 

 

K točki 2 

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

2.7.2020  

 

Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje in pregled realizacije sklepov, bo podal 

predsedujoči na seji - župan. 

Zvočni zapis 12. seje z dne 2.7.2020 je dostopen na spletni strani občine Železniki 

https://www.zelezniki.si/objava/268207. 

V prilogi je zapisnik 12. redne seje in pregled realizacije sklepov. 

 

 

K točki 3 

Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

(imenovanje predstavnika občine v Razvojni svet Gorenjske regije in v 

Svet območne izpostave JSKD) 

 

Obrazložitev bo podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja Jurij Demšar. Komisija je imela 7. redno sejo dne 7.9.2020. 

V prilogi je zapisnik 7. seje KMVVI. 

Predlaga se sprejem dveh sklepov. 

 

https://www.zelezniki.si/objava/268207
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K točki 4  

Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu 

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

 

Obrazložitev bosta podala župan mag. Anton Luznar in višja svetovalka za 

proračun, finance in gospodarstvo Cirila Tušek. 

V prilogi je predlog odloka, obrazložitev sprememb, načrt razvojnih programov, 

tabelarni pregled odhodkov in prihodkov, funkcionalna klasifikacija, spremenjen 

načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem ter finančni načrti krajevnih skupnosti. 

Predlaga se sprejem odloka po skrajšanem postopku (79. in 89. člen poslovnika). 

 

 

K točki 5 

Obravnava predloga in sprejem Sklepa o spremembi sklepa o razglasitvi 

javne infrastrukture na področju kulture 

 

Obrazložitev bo podala Ana Martinčič, svetovalka za premoženjske zadeve.  

Občinski svet občine Železniki je leta 1997 sprejel Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na 
področju kulture, v katerem je zajeta tudi lokacija Kulturnega doma Železniki. Iz prvotne parcele 

je s parcelacijo za potrebe odmere državne ceste nastala tudi parcela 34/4, k.o. Železniki, ki v 
naravi predstavlja del državne ceste in je lastništvo preneseno na RS. Iz DRSI so nas zaprosili, 

da iz navedene parcele izbrišemo to zaznambo. 

V prilogi je predlog sklepa in predlaga se sprejem tega sklepa. 

 

 

K točki 6 

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Železniki od 1.1. do 30.6.2020 

 

V skladu z zakonodajo mora župan polletno poročati občinskemu svetu. Gradivo 

smo svetnikom in nadzornemu odboru občine že poslali konec julija 2020. 

Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom. 

 

 

K točki 7 

Župan sporoča 

 

Župan in podžupan bosta na seji podala informacije o aktualnih tekočih zadevah. 

 

 

K točki 8 

Vprašanja in pobude  

 

V prilogi je pregled vprašanj in pobud z 12. redne seje občinskega sveta z odgovori.  

 

 

 

V seznanitev pošiljamo sklep glede Javnega razpisa za sofinanciranje turistične 

dejavnosti društev v občini Železniki za leto 2020. 

 

 

 

Železniki, 16.9.2020          Pripravila:   

Št.:         9000-5/2020-005                Jolanda PINTAR, dir.obč.uprave      

 

 


