
KRAJEVNA SKUPNOST 

P O L J A N E 

 

Datum: 7.12.2018 

 

 

Z A P I S N I K 
 
 

1. redne seje sveta KS Poljane, ki je bila 3.12.2018 ob 19. uri v pisarni KS Poljane. 

 

Prisotni novo izvoljeni člani sveta KS Poljane v mandatu 2018- 2022:  Igor Bogataj, Franc Dolenec, 

Aleš Šubic, Martina Košir, Frančiška Dolenec, Mateja Primožič, Jakob Stanonik, Matej Šink, 

Jakob Petrovčič, Anton Debeljak. 

Ostali prisotni: Župan Mila Čadež in tajnica KS Lucija Stanonik 

 

Skladno s Statutom Občine Gorenja vas – Poljane  je 1. sejo sklical župan Milan Čadež, ki je sejo tudi 

vodil. Uvodoma je  vse prisotne prav lepo pozdravil in jim čestital za izvolitev. 

 

Župan  Milan Čadež poda članom sveta v potrditev naslednji predlog dnevnega reda. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Informacija o poteku lokalnih volitev, ki so potekale 18. novembra 2018 in o rezultatih 

volitev  v občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane in sveta Krajevne skupnosti 

Poljane. 

2. Konstituiranje sveta Krajevne skupnosti Poljane 

- izvolitev predsednika 

- izvolitev podpredsednika 

- dogovor o sejnine članov sveta KS Poljane 

3. Seznanitev s planom aktivnosti KS Poljane za leto 2019. 

4. Razno. 

 

1.SKLEP: 

Svet krajevne skupnosti sprejme predlagani dnevni red. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta KS Poljane. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 1. TOČKI 
 

Župan poda poročilo o izidu volitev članov sveta KS Poljane nad Škofjo Loko, ki so potekale na 

lokalnih volitvah 18. novembra, 2018. Na poročilo ni bilo pripomb. Župan da svetu KS v potrditev 

sklep. 

 

2.SKLEP: 
Svet krajevne skupnosti se seznani o izidu novoizvoljenih članov v svet KS Poljane za mandat 

2018 – 2022. 

ZA sklep o seznanitvi  o izidu volitev  je glasovalo 10 članov sveta KS Poljane. Sklep je bil 

sprejet soglasno. 

 

 

 

 

 



K 2. TOČKI 
 

Župan  vse člane sveta  povabi, da podajo predloge za predsednika sveta KS. 

Člani sveta so po krajši razpravi za predsednika predlagali dosedanjega predsednika KS Poljane 

Debeljak Antona. 

Župan predlaga sklep: 

3.SKLEP: 
Svet krajevne skupnosti za predsednika KS Poljane imenuje Debeljak Antona. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta KS Poljane. Predlog je bil soglasno sprejet.  

 

Po izvolitvi, župan predsedniku najprej čestita za izvolitev in mu preda besedo za nadaljevanje seje.  

Debeljak se vsem članom zahvali za zaupanje in izrazi željo, za dobro sodelovanje v celotnem 

mandatu.  

Za podpredsednika KS Poljane Debeljak predlaga Stanonik Jakoba. 

Debeljak predlaga sklep. 

4.SKLEP: 
Svet krajevne skupnosti za podpredsednika KS Poljane imenuje Stanonik Jakoba. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta KS Poljane. Predlog je bil soglasno sprejet.  

 

Sejnine: 

Debeljak Anton pove, da sejnina za vsakega prisotnega člana znaša 20€ na sejo in da so se v preteklih 

mandatih sredstva od sejnin namenili za dobrodelne namene.  Člani sveta so se strinjali, da se  tudi v 

tem mandatu sejnine namenijo za dobrodelne namene. Predlagan je bil sklep: 

5.SKLEP: 

Člani sveta KS Poljane v mandatu 2018 – 2022 namenjamo sejnine za dobrodelne 

namene. Na zadnji seji v iztekajočem letu se bomo sproti odločili, kdo bo prejemnik teh 

sredstev. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta KS Poljane. Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

K 3. TOČKI 
 

Debeljak pove, da smo plan in finančni načrt za krajevno skupnost Poljane za leto 2019 pripravili in 

obravnavali na  zadnji seji sveta KS, ki je bila pred lokalnimi volitvami.  Predlogi so bili poslani na 

občino. Ko bo pripravljen prvi predlog občinskega proračuna za leto 2019, ga bomo na seji sveta KS  

obravnavali in podali predloge in pripombe.  

 

K 4. TOČKI 

 

Župan Milan Čadež na kratko predstavi projekt protipoplavne ureditve Poljan, ki se bo izvajal 

v naslednjih dveh letih. Prav tako pove, da se pripravlja vsa projektna dokumentacija  in 

razpisna dokumentacija za oddajo JN za gradnjo novega prizidka k Vrtcu Agata v Poljanah. 

Aleš Šubic izpostavi problematiko javne razsvetljave pri projektu protipoplavne ureditve 

Poljan, predvsem na odseku ceste po Polah in proti Predmostu. 

Mateja Primožič vpraša, kdo je odgovoren za postavitev lesenih količkov ob cesti, predno se 

prične izvajati zimska služba. Debeljak pove, da so za postavitev količkov ob cesti odgovorni 

izvajalci zimske službe, ki imajo z občino podpisano tudi pogodbo. 
 

Debeljak se vsem zahvali za prisotnost na seji.  

Seja je bila zaključena ob 21uri. 

 

Zapisal:                    Predsednik sveta KS: 

Debeljak Anton                                 Anton Debeljak 

 

 


