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Komisija za mandatna vprašanja,                          

volitve in imenovanja 

 

 

                                                     Z A P I S N I K 

 

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

ponedeljek, 15. 6. 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. 

 

35. sklep: 

Po ugotovljeni sklepčnosti so člani komisije soglasno potrdili predlagani dnevni 

red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje z dne 21.1.2020   

2.  Odpiranje ponudb, ki so prispele na Razpis za podelitev priznanj občine   

     Železniki v letu 2020 in oblikovanje predloga nagrajencev za potrditev  

     na seji občinskega sveta         

3. Razno 

 

 

K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje z dne 21.1.2020 

 

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

komisije, ki se glasi: 

36. sklep: 

Potrdi se zapisnik 5. seje z dne 21.1.2020, brez pripomb. 

 

 

K točki 2  

Odpiranje ponudb, ki so prispele na Razpis za podelitev priznanj občine 

Železniki v letu 2020 in oblikovanje predloga nagrajencev za potrditev na 

seji občinskega sveta         

 

V prilogi je zapisnik o odpiranju ponudb, prispelih na razpis za zbiranje pobud za 

podelitev priznanj občine Železniki v letu 2020. 

 

Sledila je razprava o oblikovanju predloga nagrajencev.  

Po seji občinskega sveta se oba predlagatelja pisno obvesti o izbranem nagrajencu 

in se ju zaprosi za pripravo ustrezne obrazložitve v obsegu polovice A4 strani 

(največ 2500 znakov).  

 

 

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

Plaketo občine Železniki za leto 2020 prejme: 

▪ VINCENCIJ DEMŠAR, Kopališka ulica 22, 4220 Škofja Loka 

(predlagatelja: Zgodovinska skupina pri Župniji Železniki, Občinski 

odbor SLS Železniki) 

 

 
K točki 3 

Razno 

 

Franc Tušek je opozoril, da če bo podelitev priznanj jeseni, 18.9.2020, je potrebno 

uskladiti termin z mašo ob obletnici poplav v Železnikih, ki bo ob 19.00 uri; 

podelitev je lahko ob 20.00 uri. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:     Predsednik komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja: 

Jolanda Pintar     Jurij Demšar 

 

 

 

Št.: 012-6/2020-003 


