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PREGLED SKLEPOV SPREJETIH NA 11. REDNI SEJI  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽELEZNIKI (17. 3. 2016)  

 
 
 
/vsebina sklepov je razvidna iz zapisnika 11. redne seje/ 
 
 
160. sklep – realizirano 
(dnevni red 11. redne seje občinskega sveta s šestimi točkami) 
 
161. sklep – realizirano  
(potrjen zapisnik 10. redne seje z dne 4.2.2016. 
 
162. sklep – realizirano 
(imenovanje članice Sveta Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka) 
Sklep je bil poslan KIT Šk.Loka, imenovani članici Uršuli Bernik in v vednost 
svetovalki za družbene dejavnosti. 
 
163. sklep – realizirano 
(komisija za sprejem otrok v vrtec – zamenjava članov) 
Sklep je bil poslan predlagatelju OŠ Železniki. 
 
164. sklep – realizirano 
(imenovanje člana Sveta območne izpostave JSKD) 
Sklep je bil poslan JSKD Ljubljana, imenovanemu članu Roku Pintarju, v vednost pa 
območni izpostavi JSKD Šk.Loka in svetovalki za družbene dejavnosti. 
 
165. sklep – realizirano 
(imenovanje predstavnika iz občine Železniki v senatih za reševanje pritožb zoper 
policiste) 
Sklep je bil poslan Ministrstvi za notranje zadeve in imenovanemu predstavniku 
Viktorju Trdina. 
 
166. sklep – realizirano 
(Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 
Železniki za leto 2015) 
MIR je začel z delom v občini Železniki (preventiva) s 1.2.2014, v letu 2015 pa so 
izvajali tudi ukrepe – globe v primeru kršitev in merjenje hitrosti z radarjem. 
 
167. sklep – realizirano 
(Elaborat o oblikovanju cen storitev v letu 2016 – zbiranje odpadkov) 
Sklep je bil poslan koncesionarju Loški komunali, d.d. in je bil objavljen v Ur.l. RS, 
št. 23/2016 z dne 29.3.2016 in na novih spletnih straneh www.zelezniki.si.  
 
168., 169. sklep – realizirano 
(Poročilo koncesionarja Saubermacher Slovenija za leto 2015 in Elaborat o 
oblikovanju cen storitev v letu 2016 – obdelava in odlaganje odpadkov) 
Sklepa sta bila poslana koncesionarju Saubermacherju Slovenija, d.o.o. in sklep o 
potrditvi elaborata je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 23/2016 z dne 29.3.2016 in na 
novih spletnih straneh www.zelezniki.si.  
 
170. sklep – realizirano 
(Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata občine Železniki v letu 2015) 
Sklep je bil dan vodji režijskega obrata občine Železniki. 
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171. sklep – ne sprejeto 
(Elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb za področje oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode za leto 2016- predlog, ki ga je obravnaval odbora za 
komunalo) 
Sklep ni bil sprejet. 
 
172. sklep – realizirano 
(Elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb za področje oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode za leto 2016) 
Sklep je bil dan vodji režijskega obrata in je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 23/2016 z 
dne 29.3.2016 in na novih spletnih straneh www.zelezniki.si.  
Sprememba cen se uporablja od 1.4.2016 dalje. 
 
 
 
Železniki, dne 26. 4. 2016      
Št.: 015-3/2016-006 
 
 
       Jolanda Pintar, dir.obč.uprave  
                                      
 


