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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Številka: 011-007/2018-002 
Datum: 10. 5. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
11. seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila 10. 5. 2018 ob 18. uri v sejni 
sobi občine v 1. nadstropju Sokolskega doma v Gorenji vasi. 

 
Prisotni: Irena Tavčar, Stanko Bajt, Franci Fortuna, Lucija Kavčič, Mirjana Možina, Helena Gorjan, 
Zvonko Dolinar, Barbara Bogataj 
 
Predsednica komisije je uvodoma vse prisotne lepo pozdravila in predlagala naslednji  
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje 
2. Oblikovanje predloga za imenovanje člana sveta zavoda OŠ Jela Janežiča 
3. Oblikovanje predloga za imenovanje člana sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
4. Oblikovanje predloga za imenovanje člana sveta zavoda Glasbena šola Škofja Loka 
5. Oblikovanje predloga za imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije 
6. Razno 

 
Na predlagani dnevni red prisotni niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 
 
 
K 1. točki 
Na zapisnik 10. redne seje člani komisije niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 
 
 
K 2. točki 
Skladno s prejetim pozivom sveta zavoda OŠ Jela Janežiča mora občinski svet imenovati predstavnika 
v svet zavoda OŠ Jela Janežiča za naslednje mandatno obdobje od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022. 
 
Komisiji za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja sta bili predloženi izjavi naslednjih kandidatov: 

Jana Rojc, Dolenja Dobrava 36, Gorenja vas, in 
Jurij Krvina, Poljanska cesta 7, Gorenja vas. 

 
Člani komisije so se soglasno odločili, da izvedejo javno glasovanje na podlagi katerega bodo kandidata 
z največ glasovi predlagali občinskemu svetu v imenovanje. 
 
Po izvedenem javnem glasovanju sta predlagana kandidata prejela naslednje število glasov: 

Jana Rojc – 2 GLASOVA 
Jurij Krvina – 5 GLASOV 
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Sklep št. 25: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za člana sveta 
zavoda OŠ Jela Janežiča za naslednje mandatno obdobje imenuje Jurija Krvino, Poljanska cesta 7, 
Gorenja vas. 
 
 
K 3. točki 
Skladno s prejetim pozivom sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske mora občinski svet imenovati 
predstavnika v svet Osnovnega zdravstva Gorenjske za naslednje mandatno obdobje od 20. 6. 2018 
do 19. 6. 2022. 
 
Komisiji za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja je bila predložena izjava naslednje kandidatke: 

Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas. 
 
Člani komisije soglasno sprejmejo naslednji  
 
Sklep št. 26: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za članico sveta 
Osnovnega zdravstva Gorenjske za naslednje mandatno obdobje imenuje Mirjano Možina, Dolenja 
Dobrava 37, Gorenja vas. 
 
 
K 4. točki 
Skladno s prejetim pozivom sveta zavoda Glasbena šola Škofja Loka mora občinski svet imenovati 
predstavnika v svet zavoda Glasbena šola Škofja Loka za naslednje mandatno obdobje. 
 
Komisiji za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja sta bili predloženi izjavi naslednjih kandidatov: 

Jana Oblak, Vršajn 16, Gorenja vas, in 
Žan Mahnič, Blegoška ulica 20, Gorenja vas. 

 
Člani komisije so se soglasno odločili, da izvedejo javno glasovanje na podlagi katerega bodo kandidata 
z največ glasovi predlagali občinskemu svetu v imenovanje. 
 
Po izvedenem javnem glasovanju sta predlagana kandidata prejela naslednje število glasov: 

Jana Oblak – 1 GLAS 
Žan Mahnič – 6 GLASOV 

 
Sklep št. 27: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za člana sveta 
zavoda Glasbena šola Škofja Loka za naslednje mandatno obdobje imenuje Žana Mahniča, Blegoška 
ulica 20, Gorenja vas. 
 
 
K 5. točki 
Že imenovani član občinske volilne komisije, Boris Bogataj, Trata 75, Gorenja vas, je podal odstopno 
izjavo s funkcije člana občinske volilne komisije. Na podlagi podane odstopne izjave mora občinski svet, 
na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovati novega člana občinske 
volilne komisije. 
 
Komisiji za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja je bila predložena izjava naslednje kandidatke: 

Nada Štravs, Volča 23, Poljane nad Škofjo Loko. 
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Člani komisije soglasno sprejmejo naslednji  
 
Sklep št. 28: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za članico 
občinske volilne komisije imenuje Nado Štravs, Volča 23, Poljane nad Škofjo Loko. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15. 
 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        Irena Tavčar 
          Predsednica komisije 
 


