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Komisija za mandatna vprašanja,                          
volitve in imenovanja 
 
 
                                                     Z A P I S N I K 
 
5. redne seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v 
torek, 21. 1. 2020, ob 19.00, v županovi pisarni na sedežu občine Železniki, 
Češnjica 48. 
 
Prisotni: 
Predsednik komisije:  Jurij Demšar 
Člana komisije:  Franc Tušek, Tomaž Weiffenbach 
Dir.obč.uprave:  Jolanda Pintar 
 
 
Sejo je začel predsednik Jurij Demšar, ki je pozdravil prisotne in predlagal dnevni 
red. 
 
31. sklep: 
Po ugotovljeni sklepčnosti so člani komisije soglasno potrdili predlagani dnevni 
red:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje z dne 14.5.2019   
2. Obravnava in sprejem predlogov sklepov občinskemu svetu: 
    a) o imenovanju predstavnika občine v Svet javnega lekarniškega zavoda  
        Gorenjske lekarne Kranj 
    b) o imenovanju predstavnika občine v Svet zavetišča Žverca,  
        društva za pomoč živalim Škofja Loka 
3. Razno 
 
 
K točki 1 
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje z dne 14.5.2019 
 
Člani komisije niso imeli pripomb na zapisnik, zato so soglasno sprejeli sklep 
komisije, ki se glasi: 
32. sklep: 
Potrdi se zapisnik 4. seje z dne 14.5.2019, brez pripomb. 
 
 
K točki 2  
Obravnava in sprejem predlogov sklepov občinskemu svetu: 

a) o imenovanju predstavnika občine v Svet javnega lekarniškega 
zavoda Gorenjske lekarne Kranj 

 
Občina Železniki je prejela dopis Gorenjskih lekarn, s katerim občine ustanoviteljice 
prosijo, da skladno z določbo 3. odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne, imenujemo predstavnika občine v Svet 
zavoda Gorenjskih lekarn. Občina je pozvala politične stranke, ki so zastopane v 
občinskem svetu, za posredovanje predlogov. 
OO SDS Železniki so predlagali kandidata Mirana Šturma iz Železnikov, OO SD 
Železniki kandidata Boruta Šmida iz Železnikov in OO SLS Železniki kandidatko 
Barbko Rant iz Železnikov. Kandidati se s kandidaturo strinjajo. 
 
Člani komisije so soglasno sprejeli predloga sklepa občinskemu svetu, ki se 
glasi: 
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33. sklep: 
Barbko Rant, Češnjica 12 b, 4228 Železniki, se imenuje za predstavnico 
občine Železniki v Svetu javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
Kranj. 
 
 

b) o imenovanju predstavnika občine v Svet zavetišča Žverca, društva 
za pomoč živalim Škofja Loka 

 
Občina Železniki je prejela elektronsko pošto zavetišča Žverca, društva za pomoč 
živalim Škofja Loka, s katerim občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane in Železniki 
prosijo, da skladno z 10. členom Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene 
živali, imenujemo predstavnika občine v Svet zavetišča Žverca. Občina je pozvala 
politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, za posredovanje predlogov. 
OO SDS Železniki so predlagali kandidata Tomaža Demšarja iz Rudna, OO SD 
Železniki pa kandidata Kristjana Gartnarja iz Železnikov Kandidata se s kandidaturo 
strinjata. 
 
Člani komisije so soglasno sprejeli predloga sklepa občinskemu svetu, ki se 
glasi: 
 
34. sklep: 
Tomaža Demšarja, Rudno 13, 4228 Železniki, se imenuje za predstavnika 
občine Železniki v Svetu zavetišča Žverca, društva za pomoč živalim Škofja 
Loka. 
 
 
K točki 3 
Razno 
 
Ni bilo pripomb. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja: 
Jolanda Pintar     Jurij Demšar 
 
 
 
Št.: 012-1/2020-002 


