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Komisija za mandatna vprašanja,                          

volitve in imenovanja 

 

 

                                                     Z A P I S N I K 

 

7. redne seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v 

ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 20.00, 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. 

 

38. sklep: 

Po ugotovljeni sklepčnosti so člani komisije soglasno potrdili predlagani dnevni 

red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje z dne 15.6.2020   

2. Obravnava in sprejem predlogov sklepov občinskemu svetu: 

 a) o imenovanju predstavnika občine Železniki v Razvojni svet Gorenjske     

     regije 

 b) o imenovanju predstavnika občine Železniki v Svetu območne izpostave  

     Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka 

3. Razno 

 

 

K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje z dne 15.6.2020 

 

Člani komisije niso imeli pripomb na zapisnik, zato so soglasno sprejeli sklep 

komisije, ki se glasi: 

39. sklep: 

Potrdi se zapisnik 6. seje z dne 15.6.2020, brez pripomb. 

 

 

K točki 2  

Obravnava in sprejem predlogov sklepov občinskemu svetu: 

 a) o imenovanju predstavnika občine Železniki v Razvojni svet Gorenjske     

     regije 

 

Občina Železniki je 20.7.2020 prejela poziv BSC, d.o.o. Kranj kot Regionalne 

razvojne agencije Gorenjske k predložitvi kandidata za člana Razvojnega sveta 

Gorenjske regije (RSGR) za obdobje 2021–2027. Razvojni svet regije je organ 

usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov regije. Sestavljajo ga 18 

predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 predstavnikov nevladnih 

organizacij. Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet izmed voljenih 

občinskih funkcionarjev. 

Občina je pozvala politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, za 

posredovanje predlogov. 
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OO SLS Železniki so predlagali kandidata župana mag. Antona Luznarja, ki je bil že 

do zdaj predstavnik občine Železniki v RSGR in se s kandidaturo strinja. 

Komisija je soglasno sprejela predlog sklepa občinskemu svetu, ki se glasi: 

 

40. sklep: 

Župana občine Železniki, mag. Antona Luznarja, se imenuje za kandidata 

za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije. 

 

 

 b) o imenovanju predstavnika občine Železniki v Svetu območne izpostave  

     Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka 

 

Občina Železniki je 2.7.2020 prejela poziv Javnega sklada Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti (JSKD) za oblikovanje predloga za imenovanje člana Sveta 

območne izpostave JSKD Škofja Loka. 

Glede na določila Akta o ustanovitvi JSKD je občina Železniki pozvala kulturna 

društva za posredovanje predlogov. 

KUD France Koblar Železniki so predlagali za članico Alenko Bertoncelj iz Podlonka, 

ki se s kandidaturo strinja. 

 

Komisija je soglasno sprejela predlog sklepa občinskemu svetu, ki se glasi: 

 

41. sklep: 

Alenko Bertoncelj, Podlonk 12, Železniki, se imenuje za predstavnico 

občine Železniki v Svetu območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti Škofja Loka. 

 

 
K točki 3 

Razno 

 

Ni bilo pripomb. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:     Predsednik komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja: 

Jolanda Pintar     Jurij Demšar 

 

 

 

Št.: 012-012/2020-002 


