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0OBRAZLOŽITEV K DNEVNEMU REDU  
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (4.5.2016) 

 
 
 
K točki 1 
Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta občine Železniki z dne 
17.3.2016  
 
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17.3.2016 
ter pregled realizacije sklepov, bo podal župan. 
Zvočni zapis seje je dostopen na spletni strani občine Železniki www.zelezniki.si, 
pod »seje občinskega sveta« oziroma na novi spletni strani pod »organi občine, 
občinski svet, seje občinskega sveta«. 
V prilogi je zapisnik 11. redne seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 
K točki 2 
Druga obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem planu Občine Železniki 
 
Obrazložitev bodo podali predstavniki podjetja Igea, d.o.o. Ljubljana, projektni 
vodja mag. Tomaž Černe in geoinformacijski tehnolog Urban Jensterle ter Marko 
Demšar, strokovni sodelavec za urbanizem na občini. Predlog odloka za drugo 
obravnavo je obravnaval odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja na 8. seji 
dne 21.4.2016.  
Kartografski del predloga sprememb in dopolnitev OPN-ja se nahaja na povezavi:  
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=zelezniki&cx=432202.5&cy=1
19750.5&scale=32&catprj=piso.zelezniki_sd_opn_raba_predlog&bckcat=piso.base_
tile_hv&ovllys=000000000000 [VSTOPI BREZ PRIJAVE] 
 
oziroma na spletni strani občine Železniki, v aplikaciji PISO: [ZELEZNIKI] -> 
[VSTOPI V PISO JAVNI] -> [VSTOPI BREZ PRIJAVE] –> [TEMATSKI SKLOP] -> 
[PREDLOG SD OPN] -> [Namenska raba] 
 
V prilogi je predlog sprememb in dopolnitev odloka OPN in obrazložitev.  
Predlaga se sprejem odloka v predlagani vsebini. 
 
 
K točki 3 
Prva obravnava predloga Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki 
 
Obrazložitev bodo podali predstavniki podjetja Igea, d.o.o. Ljubljana, projektni 
vodja mag. Tomaž Černe in svetovalec, Peter Tomažič ter Marko Demšar, strokovni 
sodelavec za urbanizem na občini. Predlog odloka je že obravnaval odbor za 
komunalno dejavnost in varstvo okolja na 8. seji dne 21.4.2016. Pripomb ni bilo.  
 
V prilogi je predlog odloka z obrazložitvami in program opremljanja. 
Predlaga se, da se opravi prva obravnava odloka, eventualno posredovane 
pripombe pa naj se v čim večji meri upoštevajo pri pripravi predloga odloka za 
drugo obravnavo. 
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K točki 4 
Obravnava predloga in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine 
Železniki za leto 2015 
 
Obrazložitev zaključnega računa proračuna občine Železniki za leto 2015 bo podala 
višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, Cirila Tušek. 
Celotno gradivo smo svetnikom že poslali z dopisom dne 13.4.2016, zato ga ne 
pošiljamo ponovno. 
V prilogi je Zaključni račun proračuna občine Železniki za leto 2015 in poročila o 
realizaciji letnih načrtov ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem. 
Predlaga se sprejem Zaključnega računa proračuna občine Železniki za leto 2015. 
 
 
K točki 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 
 
Odbor se je sestal na 8. seji dne 21. 4. 2016. Poročilo bo podal predsednik odbora 
Jernej Bešter. 
V prilogi je zapisnik 8. seje odbora in ustrezno gradivo – poročilo, DIIP in Zahteve 
in pobude krajanov Dražgoš za župana in občinski svet občine Železniki z zbora 
krajanov z dne 10.4.2016. 
Predlaga se sprejem predlogov sklepov. 
 
 
K točki 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 
 
Odbor se je sestal na 8. seji dne 20. 4. 2016. Poročilo bo podala predsednica Erika 
Drobnič. 
V prilogi je zapisnik 9. seje odbora in ustrezno gradivo – pravilnik, tudi s sledenjem 
sprememb in obrazložitvijo. 
Predlaga se sprejem pravilnika. 
 
 
K točki 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 
 
Odbor se je sestal na 9. seji dne 18. 4. 2016. Poročilo bo podal predsednik Leopold 
Nastran. 
V prilogi je zapisnik 9. seje odbora in ustrezno gradivo. 
Predlaga se sprejem predlogov sklepov. 
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K točki 8 
Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih 
manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
 
Obrazložitev bo podal pobudnik točke dnevnega reda svetnik Roman Megušar. 
V prilogi je predlog sklepa in obrazložitev. 
Predlaga se sprejem predloga sklepa. 
 
 
K točki 9 
Župan sporoča 
 
Župan in podžupan bosta na seji ustno podala informacije o aktualnih tekočih 
zadevah. 
 
 
K točki 10 
Vprašanja in pobude  
 
V prilogi je pregled vprašanj in pobud z 11. redne seje občinskega sveta z odgovori.  
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Jolanda PINTAR, dir.obč.uprave       
 
 
Št.:  015-3/2016-008 
 
 

 Železniki, 26.4.2016   
 


