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Z A P I S N I K  

 

1. redne (konstitutivne) seje občinskega sveta občine Železniki, ki je bila v četrtek, 

6.12.2018, ob 19.00 uri, v sejni sobi občine Železniki. 

 

Prisotni: 

Člani občinskega sveta: 

SLS: Aleš BERTONCELJ, Jurij DEMŠAR, Alenka LOTRIČ, Primož PINTAR, 

Julijana PREVC, Božo PREZELJ, Matej ŠUBIC, Tomaž WEIFFENBACH 

SDS: Tomaž DEMŠAR, Anita, GASER, Branka PETRINA KREK, Miran ŠTURM  

SD:  Zora BONČA, Jože PREZL 

NSi:  Janez THALER, Franc TUŠEK 

LEVICA: Blaž VRHUNC 

 

Ostali prisotni: 

Župan:     Anton LUZNAR 

Dir.obč.uprave:    Jolanda PINTAR  

Predsednik občinske volilne kom.:    Anže KAVČIČ /do 20.00 ure/ 

Tajnica občinske volilne komisije: Valerija ŠTIBELJ /do 20.00 ure/ 

Članica občinske volilne komisije: Bojana KAVČIČ /do 20.00 ure/ 

Novinarka: Gorenjski glas – Ana Šubic in Tina Dokl 

 

Odsotni: 

Občinska volilna komisija: Tatjana ŠUŠTAR, Zofka VRHUNC-opravičili 

 Franc PFAJFAR, Ada PREZEL, Alojzij 

ŠTRAVS, Irena MEGUŠAR 

Novinarji: Radio Sora, Delo, RTV Slovenija, 

 Dnevnik  

 

 

Zapisnik je pisala Jolanda Pintar. 

(zapisnik je napisan v skrajšani verziji; zvočni zapis celotne seje je dostopen na 

spletni strani občine Železniki https://www.zelezniki.si/objava/162289). 

 

V skladu z zakonodajo vodi prvo sejo najstarejši član občinskega sveta. 

Predsedujoča Branka Krek Petrina je začela 1. redno konstitutivno sejo občinskega 

sveta v sedmem mandatu občine Železniki (2018-2022) s pozdravom vseh 

prisotnih in uvodnim nagovorom. 

 

Prebrala je dnevni red, o katerem se ne razpravlja in ne glasuje: 

 

I. DEL 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta   

    občine Železniki 

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah   

    2018 v občini Železniki (volitve za župana, člane občinskega sveta in  

    člane sveta krajevnih skupnosti) 

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo  

    predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana 

 

PREKINITEV SEJE 

V odmoru med prvim in drugim delom seje se sestane mandatna komisija. 

 

II. DEL 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega   

    sveta občine Železniki 

https://www.zelezniki.si/objava/162289
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5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana občine   

    Železniki 

6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor 

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot   

    stalno delovno telo občinskega sveta občine Železniki 

 

Direktorica občinske uprave Jolanda Pintar je povedala nekaj splošnih navodil 

(sedežni red, lista prisotnosti, gradivo za seje, uporaba mikrofonov za zvočno 

snemanje sej, glasovalni sistem, priglašanje k razpravi, …). 

 

 

K točki 1 (zvočni zapis: 00:18:05 h) 

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta občine 

Železniki 

 

Z glasovalnimi napravami se je ugotovilo število navzočih 17 svetnikov in svetnic 

ter istovetnost novoizvoljenih članov občinskega sveta s potrdilom o izvolitvi. 

Občinski svet je bil na 1. seji sklepčen. 

Na pobudo predsedujoče je sledila kratka predstavitev vseh članov občinskega 

sveta. 

 

 

K točki 2 (00:29:40 h) 

Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 

2018 v občini Železniki (volitve za župana, člane občinskega sveta in člane 

sveta krajevnih skupnosti) 

 

Obrazložitev je podal predsednik občinske volilne komisije Anže Kavčič. Na sejo so 

bili vabljeni tudi vsi ostali člani komisije in tajnica. Anže Kavčič je čestital vsem 

izvoljenim in se zahvalil za delo občinski volilni komisiji in posebej tajnici Valeriji 

Štibelj. 

Razprave ni bilo. 

 

1. sklep (prisotnost: 17 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki se je seznanil (za 17) s Poročilom občinske 

volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah v občini Železniki, ki 

so bile dne 18. 11. 2018. 

 

 

K točki 3 (00:36:41 h) 

Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo 

predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana 

 

Predsedujoča je povedala, da 10. člen Poslovnika občinskega sveta določa, da 

občinski svet na prvi seji, izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tričlansko 

mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve 

mandatov članov sveta. To je posebna komisija, ki ima pristojnosti le na tej seji, 

njena pristojnost nato ugasne.  

Predsednika in dva člana predlaga predsedujoči na seji, lahko pa tudi vsak drug 

svetnik. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso 

imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča. 

 

Predsedujoča Branka Krek Petrina je na seji predstavila svoj predlog kandidatov za 

imenovanje 3 članov navedene komisije: predsednik Primož Pintar, članici Anita 

Gaser in Zora Bonča.; vsi se strinjajo s kandidaturo. 

Razprave ni bilo. 
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2. sklep (prisotnost: 17 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je soglasno (za 17) sprejel, da se za člane 

Mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 

potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana 

imenuje naslednje: 

 

1. Primož Pintar – predsednik  

2. Anita Gaser – članica 

3. Zora Bonča – članica 

 

Sledila je prekinitev seje ob 19.45 uri. V odmoru se  je sestala Mandatna komisija 

za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. 

 

Nadaljevanje seje ob 19.55 uri; občinski svet je bil sklepčen. 

 

 

K točki 4 (00:41:00 h) 

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega  

sveta občine Železniki 

 

Komisija se je ločeno sestala in med odmorom seje občinskega sveta pripravila 

poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb 

kandidatov za člane občinskega sveta in župana. 

 

Poročilo je podal predsednik komisije Primož Pintar. 

Pismenih pritožb ni bilo. 

Razprave ni bilo. 

 

3. sklep (prisotnost: 17 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je soglasno (za 17) kot nesporne potrdil  

mandate vseh 17 svetnic in svetnikov občine Železniki po seznamu: 
/po listah glede na št. mandatov, pri istem št. mandatov abecedno po imenu liste, 
  znotraj liste abecedno po priimku/ 

Št Ime in priimek Ime liste 

1. Aleš BERTONCELJ  Slovenska ljudska stranka – SLS 

2. Jurij DEMŠAR  Slovenska ljudska stranka – SLS 

3. Alenka LOTRIČ  Slovenska ljudska stranka – SLS 

4. Primož PINTAR  Slovenska ljudska stranka – SLS 

5. Julijana PREVC  Slovenska ljudska stranka – SLS 

6. Božo PREZELJ  Slovenska ljudska stranka – SLS 

7. Matej ŠUBIC  Slovenska ljudska stranka – SLS 

8. Tomaž WEIFFENBACH  Slovenska ljudska stranka - SLS 

9. Tomaž DEMŠAR  Slovenska demokratska stranka – SDS 

10. Anita GASER  Slovenska demokratska stranka – SDS 

11. Branka KREK PETRINA  Slovenska demokratska stranka – SDS 

12. Miran ŠTURM  Slovenska demokratska stranka - SDS 

13. Janez THALER Nova Slovenija – krščanski demokrati 

14. Franc TUŠEK Nova Slovenija – krščanski demokrati 

15. Zora BONČA Socialni demokrati - SD 

16. Jože PREZL Socialni demokrati - SD 

17. Blaž VRHUNC Levica 
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4. sklep (prisotnost: 17 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je soglasno (za 17) kot nespornega potrdil  

mandat župana občine Železniki mag. Antona Luznarja. 

 

 

K točki 6 (00:44:00 h) 

Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor 

 

Župan mag. Anton Luznar je podal slovesno prisego: 

»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike 

Slovenije in Občine Železniki. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in 

odgovorno v korist in za blaginjo občanov in občank.«  

 

Sledil je županov pozdravni govor, kjer se je med drugim vsem zahvalil za zaupanje 

in podporo na volitvah. Hkrati je povedal, da bo funkcijo župana opravljal poklicno. 

 

 

K točki 7 (00:47:16 h) 

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot  

stalno delovno telo občinskega sveta občine Železniki 

 

Predsedujoča je povedala, da ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov 

komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno 

telo. Komisija ima 3 člane in  opravlja zlasti naslednje naloge: 

− svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, 

ravnatelje, direktorje in predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov, 

javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,    

− opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,  

− svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v 

občini, ki so v pristojnosti sveta, 

− pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki 

občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev 

in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih 

podjetij ter izvršuje odločitve sveta, 

− obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.« 

 

Predsedujoča je predlagala javno poimensko glasovanje. 

Jolanda Pintar je podala kratka navodila za javno poimensko glasovanje. 

 

5. sklep (prisotnost: 17 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je (za 17)  sprejel, da se za člane komisije 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glasuje javno s poimenskim 

izjavljanjem. 

 

Predsedujoča je prebrala pisni predlog za imenovanje članov, ki so jih, na podlagi 

poziva občine, posredovali predstavniki političnih strank, ki so zastopane v 

občinskem svetu: 

 

1. Jurij DEMŠAR (predlagatelj: OO SLS Železniki), 

2. Branka KREK PETRINA (predlagatelj: OO SDS Železniki), 

3. Franc TUŠEK  (predlagatelj: OO N.Si Železniki), 

4. Blaž VRHUNC (predlagatelj: Levica), 

5. Tomaž WEIFFENBACH  (predlagatelj: OO SLS Železniki). 
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Rezultati poimenskega glasovanja: 

Št. Svetniki/predlogi za 
KMVVI 

Jurij 
Demšar 

Branka 
Krek 
Petrina 

Franc 
Tušek 

Blaž  
Vrhunc 

Tomaž 
Weiffenbach 

1. Aleš BERTONCELJ X  X  X 

2. Zora BONČA  X  X X 

3. Jurij DEMŠAR X  X  X 

4. Tomaž DEMŠAR  X    

5.  Anita GASER  X    

6.  Branka KREK PETRINA      

7.  Alenka LOTRIČ X  X  X 

8.  Primož PINTAR X  X  X 

9. Julijana PREVC X  X  X 

10. Božo PREZELJ X  X  X 

11. Jože PREZL  X  X X 

12. Miran ŠTURM  X    

13. Matej ŠUBIC X  X  X 

14. Janez THALER X  X  X 

15. Franc TUŠEK X  X  X 

16. Blaž VRHUNC     X 

17. Tomaž WEIFFENBACH X  X  X 

 SKUPAJ 10 5 10 2 13 

 

 

6. sklep (prisotnost: 17 svetnikov): 

Občinski svet občine Železniki je izglasoval, da se za člane komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Železniki imenujejo: 

 

1. Tomaž Weiffenbach  (predlagatelj: OO SLS Železniki), 

2. Jurij Demšar             (predlagatelj: OO SLS Železniki), 

3. Franc Tušek              (predlagatelj: OO N.Si Železniki)). 

 

 

Pred zaključkom je sledilo še skupinsko fotografiranje. 

Predsedujoča se je zahvalil prisotnim za udeležbo na seji in jo zaključila ob 20.15 

uri. 

 

 

 

 

Zapisala:       Predsedujoča: 

Jolanda PINTAR      Branka KREK PETRINA 

 

 

Št.: 015-6/2018-007 

 

 

 

 


