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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Datum: 6. 6. 2011  
 

Z A P I S N I K 
 
 
6. seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila 6. 6. 2012 ob 17.30 
uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane. 

 
Prisotni: Joţe Novak, Alenka Krmelj, Janez Hrovat, Jurij Krvina, Irena Tavčar, Marko 
Krţišnik, Barbara Bogataj 
Odsoten: Ciril Alič 
 
 
Člani komisije soglasno potrdijo naslednji 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje komisije in 2. korespondenčne seje 
komisije 

2. Zamenjava člana občinskega sveta in člana v delovnem telesu 
3. Razno 

 
K 1. točki 
Na zapisnik 5. redne seje in poročilo 2. korespondenčne seje prisotni člani komisije niso imeli 
pripomb in so ju soglasno potrdili. 
 
K 2. točki 
Član občinskega sveta Boris Jurjevič Janša, Dolge Njive 12, Gorenja vas, izvoljen na listi 
Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti, je dne 23. 5. 2012 predloţil odstopno 
izjavo, kar je razlog za prenehanje njegovega mandata. Mandat člana občinskega sveta 
preneha z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. 
Svetnik v odstopu, Boris Jurjevič Janša, se je pisno nepreklicno odpovedal pravici do toţbe 
zaradi prenehanja mandata svetnika po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi. V skladu s 
30. členom Zakona o lokalnih volitvah mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega 
kandidata z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti. Kandidatka, na 
katero preide mandat člana občinskega sveta je Lucija Kavčič, Ţirovski Vrh Sv. Urbana 15, 
Gorenja vas. 
 
Svetnik v odstopu, Boris Jurjevič Janša, je bil tudi član Odbora za šolstvo, kulturo in šport. 
Joţe Novak predlaga, da bi za člana odbora predlagali kandidata, ki bi pokrival šport v 
Odboru in bi bil iz Poljan, tako da bi bila zastopanost članov Odbora enakomerna. 
 
Skladno z navedenim so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
soglasno sprejeli naslednji  
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Sklep št. 22:  
 
1. Borisu Jurjeviču Janši, Dolge Njive 12, Gorenja vas, izvoljenemu na listi Slovenske 

demokratske stranke v 3. volilni enoti, zaradi podane odstopne izjave preneha mandat 
člana občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane. 

2. Ker se je svetnik v odstopu Boris Jurjevič Janša pisno nepreklicno odpovedala pravici 
do toţbe zaradi prenehanja mandata svetnika po 37.a členu Zakona o lokalni 
samoupravi, mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z liste 
kandidatov Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti. Mandat preide na 
naslednjega kandidata z liste Slovenske demokratske stranke – SDS v 3. volilni enoti, in 
sicer na Lucijo Kavčič, Ţirovski Vrh Sv. Urbana 15, Gorenja vas. 

3. Borisu Jurjeviču Janši, Dolge Njive 12, Gorenja vas, prav tako preneha mandat člana 
Odbora za šolstvo, kulturo in šport. 
Za člana Odbora za šolstvo, kulturo in šport komisija predlaga, da občinski svet imenuje 
Gašperja Debeljaka, Hotovlja 65, Poljane nad Škofjo Loko. 

 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
 
 
         Predsednica komisije 
                    Alenka Krmelj, l.r. 
 
 


