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V A B I L O 
 
Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Železniki (Ur.l. RS, št. 88/15) 
sklicujem 12. redno sejo, ki bo 
 
v SREDO, 4. 5. 2016, ob 19.00 uri, v sejni sobi občine Železniki, 
Češnjica 48. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 17.3.2016 
2. Druga obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
    občinskem prostorskem planu Občine Železniki 
3. Prva obravnava predloga Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero  
    komunalnega prispevka v Občini Železniki 
4. Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Železniki za leto   
    2015 
5. Poročilo odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja: 
    - Poročilo o delu koncesionarja – Loška komunala, d.d. na področju ravnanja z odpadki  
       (zbiranje odpadkov) v občini Železniki v letu 2015  
    - DIIP Komunalna infrastruktura Železniki in čistilna naprava pri PŠ Dražgoše 
6. Poročilo odbora za gospodarske dejavnosti: 
    - Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in  
       kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki 
7. Poročilo odbora za družbene dejavnosti: 
    - Poročilo o poteku službe za pomoč na domu za leto 2015 in predlog za soglasje k   

   uskladitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2016 
    - Poročilo o realizaciji letnega programa Ratitovških obzorij za leto 2015 in predlog  

   urednice za spremembe vira financiranja honorarja za avtorje 
    - Poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2015 n program dela s finančnim  

   načrtom za leto 2016 in predlogom novih cen za uporabnike 
    - Sklep o pobratenju med Občino Železniki in Lepoglavo 
8. Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših  
    društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
9. Župan sporoča 
10. Vprašanja in pobude 
 
 

mag. Anton LUZNAR 
         ŽUPAN 

 

 

 

Vabljeni: 

- člani občinskega sveta (16) 



- podžupan Matej ŠUBIC 
- direktorica obč. uprave, Jolanda PINTAR 
- višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila TUŠEK 
- višji referent za komunalo, Darko GORTNAR  
- strokovno sodelavec za urbanizem, Marko DEMŠAR /do vključno 3. točke/ 
- višji svetovalec za investicije, Peter KOŠIR /do vključno 5. točke/ 
- višja svetovalka za komunalno dejavnost, Saša LAZAR /do vključno 5. točke/ 
- višja referentka za gospodarstvo, Valerija ŠTIBELJ /do vključno 6. točke/ 
- svetovalka za družbene dejavnosti, Martina LOGAR /do vključno 7. točke/ 
- Igea, d.o.o., Ljubljana, projektni vodja, mag. Tomaž ČERNE  /k 2. in 3. točki/ 
- Igea, d.o.o., Ljubljana, geoinformacijski tehnolog, Urban JENSTERLE /k 2. točki/ 
- Igea, d.o.o., Ljubljana, svetovalec, Peter TOMAŽIČ /k 3. točki/ 
 
      po e-pošti: 
- načelnik UE Šk. Loka, mag. Bojan MIKLAVČIČ  
- poslanec v DZ RS Žan MAHNIČ 
- Ratitovška obzorja  
- Radio Sora 
- Gorenjski glas  
- Delo  
- RTV Slovenija, Dopisništvo za Gorenjsko  
- Dnevnik 
 
V vednost: 

- 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) 


